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A

AURKEZPENA

Jokoak eta jostailuak osagai funtsezkoak
eta eragingarriak dira haurtzaroko garapen
psikologikoan; izan ere, tresna hezitzaileak dira, haurraren garapen sozial eta kognitiboan esku hartzen baitute. Era berean,
oso garrantzitsua da nola aurkezten zaizkien haurrei joko eta jostailuok, horrek
eragin handia baitauka haiek hautatzeko
eta
erabiltzeko
orduan.
Beraz,
Emakundek eta erakunde horren mende
dagoen BEGIRA-Publizitate eta Komunikazio ez-sexista Erabiltzeko Aholku
Batzordeak oso garrantzitsutzat jotzen
dugu haurrei zuzendutako joko eta jostailuei buruzko publizitatea nolakoa den
aztertzea.
BEGIRA-Publizitate eta Komunikazio ez-sexista Erabiltzeko Aholku Batzordeari
esleitutako eginkizunen artean, bi hauek daude: ''titulartasun publikoko eta pribatuko hedabideetan eta publizitate-euskarrietan egiten den komunikazio eta publizitate ez-sexistari buruzko ikerketa eta jarraipena egitea'' eta ''egindako ikerketak eta
burututako jarduerak zabaltzea''.
Hala, azterlan bat egin da batzorde horren ekimenez: ''Sexismoa joko eta jostailuen
2013ko publizitate-kanpainan. Sexismoa antzemateko tresna''. Azterketa horren
funtsezko helburu da tresna bat diseinatzea eta baliozkotzea, hau da, adierazle-,
kategoria- eta aldaera-sistema bat, zeinaren bidez neurtu ahal izango den zer sexismo-maila dagoen EAEn joko eta jostailuei buruzko iragarkietan eta publizitatean.
Horretaz gain, azterlanak beste helburu espezifiko batzuk ere baditu: datu kuantitatibo fidagarriak eskaintzea, ondorio kualitatibo eta esplikatzaileak atera ahal izateko,
edo ikustarazteko zer praktika sexistak dauden EAEan haurrentzat emititutako edo
argitaratutako iragarkietan, besteak beste.
Orobat azpimarratu nahi dugu argitalpenaren testuingurua, kontuan izanik une
honetan araudia aldatzen eta egokitzen ari dela, herritarrek erakundeei eskatzen
dizkieten hobekuntza sozialak lortzeko asmoz. Ildo horretan, azpimarratzekoak dira
Europako Parlamentuak eta araudiak orokorrean emandako jarraibideak, generoerrepresentazio berdinzaleago eta anitzago bat egiteko publizitate-arloan; bestalde,
autoerregulazio-kodeak daude, telebista-edukiari eta haurtzaroari zein haurrentzako
jostailuen publizitateari dagozkienak; era berean, ikus-entzunezko komunikazioaren
eta publizitatearen araudi orokorrek ere haurtzaroaren defentsan dihardute, eta
sexuagatiko diskriminazioa eta emakumeen irudiaren erabilera sexistaren kontra.
Arau multzo horren helburua da genero-diskriminazioa saihestea, generoaren araberako balioespenik egon ez dadin, edo jostailuak ez daitezen generoaren arabera
sailkatu.
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Hala ere, azterlan honek erakutsi digunez, ezberdintasuna ezartzen eta iraunarazten
jarraitzen da publizitatean zereginak banatzerakoan: gizartearen ikuspegi sexista
proiektatzen dute, balio eta estereotipo desberdinak erabiliz, irudikatzen diren pertsonaien sexu-generoa zein den kontuan hartuta eta zer joko- edo jostailu-mota iragartzen den kontuan hartuta.
Zoriondu eta eskertu egin nahi ditut azterlan honetan zuzenean parte hartu duten
edo lagundu duten pertsonak, berdintasunean eta justizian oinarritutako gizarte
baten eraikuntzan egiten duten ekarpenagatik.

Izaskun Landaida Larizgoitia
EMAKUNDE-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

12

S

SARRERA

Emakundek eta BEGIRA batzordeak, hedabideek eta publizitate-bideek sexismoari dagokionez emandako tratamenduaren jarraipena egiteko funtzioaren esparruan, Kualitate
Lantaldeari enkargatu zion EAEn azterlan aitzindaria egitea 2013-2014ko joko eta jostailuen
Gabonetako publizitate-kanpainako jarduera sexistei buruz.
Horretarako, Kualitate Lantaldeak, Emakunderekin eta erakunde publiko eta pribatuetako
publizitate-alorreko sexismoari buruzko aditu-talde batekin lankidetzan, adierazle-sistema
bat eratu du, joko eta jostailuen iragarkietan sexismoa detektatzeko, eta 2013-2014ko
Gabonetako kanpainako 200 iragarkitan erabili du, azterlan pilotu bat egiteko.
Txosten hau da, hain zuzen, 2013ko azaroan hasi eta 2014ko otsailera arte garatutako prozesu horren kontaketa.

PROIEKTUAREN HELBURUAK
Helburuak definitzeko, funtsezko elementutzat hartu da BEGIRA / EMAKUNDEren asmoa:
azterlana denboran luzatzea, serie historikoen bitartez. Horregatik, lehentasunezkotzat
hartu zen honako helburu hau:
— Euskadin hedatutako eta argitaratutako joko- eta jostailu-iragarkiek zenbaterainoko
sexismoa adierazten duten neurtzeko tresna definitzea eta baliozkotzea, eta iragarkiak
biltzeko, aztertzeko eta ustiatzeko tresna estatistiko fidagarria ezartzea, etorkizuneko
azterlanen oinarri izango den adierazle-, kategoria- eta aldagai-sistema eraikitzea bideratuko duena.
Azterketa-sistema sendoa eta denboran iraungo duena eraikitzeaz gainera, proiektu honen
bidez berariazko helburu hauei ekin diegu:
•

Datu kuantitatibo fidagarriak jakinaraztea, BEGIRA batzordeak ondorio kualitatiboak
atera ditzan eta azalpenak eman ditzan.

•

EAEn hedatu edo argitaratu diren haurrentzako iragarkietan ageri diren praktika sexistak ikusaraztea, eta iragarkietan eduki sexistak daudela adierazten duten aldagai guztien azterketa xehatuen berri ematea.

•

Azterketarako tresnaren diseinuan adituek eta BEGIRA batzordeak parte hartzea, esparru horretan dauden premia guztiak aintzat hartuta.

DOKUMENTUAREN EGITURA
Dokumentua honela egituratuta dago:
•

Hasieran kontzeptuak azaltzen da, honako kontzeptu hauek kontuan hartuta: publizitatea, jolasa eta sexismoa. Azterlanaren testuingurua ematen duen kapitulua da, ikuspegi zabala bultzatzea helburu duena. Halaber, joko eta jostailuen publizitatean dauden
mezuen azterketa serio bati ekiteko ezinbestekoak diren alderdiak jorratzen ditu.

•

Ondoren, adierazle-sistema eraikitzeko erabilitako metodologia zehazten da, iragarkiak
aztertzeko tresna nagusi diren aldetik. Adierazle-sistema horren balio nagusiak dira
zabala izatea (56 adierazle, erreferentziazko azterlanetatik hartuak edo adituek sortuak)
eta oso garbi egituratuta egotea (identifikatzaileak, protagonistari buruzkoak, elementu
teknikoak...). Gainera, etengabe hobetzeko ikuspegia du, azterketaren etorkizuneko
serietan doitzea eta osatzea bideratzeko.
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•

Amaitzeko, Euskadin ikusten diren telebista-kateetan hedatutako joko- eta jostailu-iragarkien azterketak emandako emaitzen azalpena egiten da. Azterketak konparaketa
gisa aurkeztu dira, iragarkietako protagonisten sexuaren arabera; horrenbestez, tratamendu sexisten identifikazioa bideratu da. Material hori oinarri hartuko du BEGIRA batzordeak, joko eta jostailuen publizitate sexistaren auzia zer-nolako egoeratan dagoen
aztertzeko, ondorioak ateratzeko, eta gai horretan jarduteko ildoak identifikatzeko.
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1

KONTZEPTUAK

SARRERA

1.1

“Ni Barbie nintzen eta zu Hot Wheels-eko txapelduna. Ados?”. Eslogan hori aukeratu zuen
2009an Bizkaiko merkataritza-gune batek, bi marka horiek sustatzeko jarritako joko-eremu
batzuen iragarkietan agertzeko. Kartelean, mutiko bat kotxe telegidatu batekin jolasean ari
da, eta garaikur bat du eskuetan. Haren ondoan, berriz, neskato bat dago, Barbie bat
eskuetan duela; printzesa-koroa bat du buruan eta tximeleta-hegoak bizkarrean. Generoberdintasunaren aldeko zenbait kolektibok salatu zuten iragarkia, eta haren eduki sexista
azpimarratu zuten, bai marka bakoitza sexu jakin batera bideratzeagatik, bai eszenan jartzeko moduagatik. Hainbat elementu aipatu zituzten; esate baterako, osagarriak (garaikurra eta koroa), koloreak (neskatoarentzat arrosa) eta jarrera (mutikoak bere arreta kotxean
eta jolasean jarrita, neskatoa kamerari begira irribarretsu), rol eta estereotipo sexisten sendogarri.
XX. mendean berdintasunaren alorrean egindako aldaketak gorabehera, horrelako iragarkiek adierazten dute jostailuen publizitateak feminitate- eta maskulinitate-eredu tradizionalak iraunarazten dituela; izan ere, neskatoei Barbie edo printzesa izaten irakasten die, eta
mutikoei txapeldun izaten.
Jostailuen sexismorik gabeko publizitatea bermatzeko, lehenengo urratsa da onartzea bai
joko eta jostailuek bai iragarkiek garrantzi handiko eginkizun sozializatzailea dutela haurtzaroan; hau da, haien bidez ikasten dute haurrek nola jokatu, zertan aritu eta zer desiratu.
Bigarren urratsa da tresna teorikoak izatea, haurren jokoak iragartzean genero-diskriminazioa noiz egiten den jakiteko. Ulertu behar da berdintasun formalaren garaian nola jokatzen
duen sexismoak, zer-nolako eragina duen haurren garapenean, nola adierazten den jostailuen industrian eta iragarkietako diskurtsoetan.
Azken helburua da haurrek konbentzionalismo sexistek ezarritako mugarik gabe gozatzeko
eta ikasteko aukera izango dutela bermatzea, herritar libreak, berdinak eta zoriontsuak izan
daitezen.

SEXISMOA

1.2

MUTIKOA ALA NESKATOA
IZANGO OTE DA?
“Zer izango da?”, galdetzen dio jendeak haurdun dagoen emakumeari, sabela seinalatuz.
Galdera anbiguo hori egiten diotenean, ama izango denak ez du zehaztasun gehiago eskatzeko premiarik. Badaki zer galdetzen dioten. Eta erantzuten du: “Neska izango da”. Edo
“mutila izango da”. Haur bat jaioko dela jakiten dugunean, sortzen zaigun lehen galdera da
haren sexuari buruzkoa; izan ere, gure gizartean, sexua pertsonen identitatearen ardatza
dela jotzen da, eta bi multzo handitan banatzen dira pertsonak: gizonak eta emakumeak.
Erantzuna ematen den unean genero-sozializazioa hasten da, hau da, haurrarekiko jarrera
desberdinen garapenari ekingo zaio, sexuaren arabera. Gure haurra neska izango dela esaten badugu, opari gehienak arrosak izango dira. Mutila izango dela esaten badugu, arropa
urdinez beteko diote armairua.
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Baina ez da beti horrela izan. Generoa eraikuntza soziala dela egiaztatzen duen froga da
genero bakoitzari esleitzen zaiona aldakorra dela, garaiaren eta kulturaren arabera. XX.
mendera arte, haurtxoen arropak ez ziren bereizten; ohikoa zen mutiko eta neskato guztiak
zuriz janztea. Mutikoak 6 edo 7 urte zituztela hasten ziren prakak eta alkandorak janzten eta
ile motza eramaten, eta 40ko hamarkada arte pastel-kolore guztiak bereizi gabe erabili ziren
(arrosa eta urdina barnean hartuta).
Gaur egun, ordea, haurren janzkera anbiguoak harridura sortzen du. Neskato jaioberrien
belarriak zulatzea, belarritakoen bitartez generoari buruzko nahasmenak eragozteko, ohikoa da gaur egun ere. Ilea pixka bat sendotzen hasten zaienean, begiztak eta mototsak
jarriz orrazteari ekingo zaio, inork zalantzarik izan ez dezan.
Haurtxoaren sexua jakiteak, kolore bateko edo besteko opariak jasotzea ekartzeaz gainera,
familiak haurtxoarengan jartzen dituen espektatibak baldintzatzen ditu. Genero bakoitzari
esleitutako ezaugarriek eragina izango dute familiak haurtxo hori irudikatzeko moduan.
Haurtxoarekin interakzioak dituzten pertsonek harengan proiektatuko dituzte bereganatutako genero-ereduak. Eredu horiek nabarmenduko dira haurrari hitz egiteko moduan, azpimarratzen eta txalotzen dituzten ezaugarrietan. Adibidez, ikerlan batzuek azaltzen dute
neskatoei gozotasun handiagoz hitz egiten zaiela, eta mutikoen kasuan, berriz, indar handiagoz tratatzeko dira eta jarduera fisikora gehiago bultzatzeko joera dagoela. Sarritan,
adjektibo desberdinak erabiltzen dira haur txikiak deskribatzeko. Neskak “printzesatxoak”,
"panpinatxoak" dira; mutilak berriz “txapeldunak”. Haurra tratu horretaz konturatzen da, eta
haren genero-identitatean eragina izango dute mezu horiek guztiek; izan ere, irakasten
diote zer espero duen beragandik gizarteak, eta zer jarrera sarituko edo zigortuko dituen
[1].
Sexismoa da gizonak eta emakumeak (eta, hedaduraz, mutikoak eta neskatoak) desberdintzat hartzen dituen sistema, eta horren ondorioz, sexu bakoitzari arlo, jarrera eta gaitasun desberdinak esleitzen dizkiena. Unibertso maskulino eta femenino horiek antagonikotzat eta osagarritzat jotzen dira. Are gehiago, hierarkia inplizitu bat betikotzen da eta
maskulinoak gizarte-prestigio handiagoa du femeninoak baino. Horrekin batera, erantsita
genero-binarismoa dugu. Kontzeptu horren bidez kritikatzen da pertsonak emakumeen eta
gizonen artean banatzea naturaltzat jotzea, horrelako banaketak ezkutatzen eta/edo patologizatzen baititu pertsona intersexual, transexual eta transgeneroak.
Sozializazio sexistak, mutikoak eta neskatoak jarrera matxistak dituzten heldu bihurtzeaz
gainera, pertsona gisa askatasunez garatzeko mugak jartzen dizkie, sexuaren arabera aldez
aurretik ezarritako gizarte-ereduari egokitu beharrean dauden heinean.
Lehenengo urteetan, jolasak aukeratzean eragina izango du; izan ere, gustukoak dituztenak
aukeratuko dituzte, baldin eta beren sexuari dagozkionak badira. Halaber, eskolaz kanpoko
jarduerak hautatzean, eragina izango du; aukera nagusia kirola da mutilen artean (batez ere,
futbola) eta nesken artean dantza. Handitzen direnean, sozializazio sexistak eragina izango
du ikasketei buruzko erabakietan, bai eta bizitza sexual eta afektiboan (heterosexualitatemandatuaren ondorioz).

[1] Gure gizartean sexuaz edo generoaz sinonimoak balira bezala hitz egiteko joera dago, baina oso kontzeptu desberdinak
dira. Sexua pertsonen ezaugarri biologiko eta fisikoen arabera definitzen da. Hau da, ulertzen da XX kromosomekin eta femeninotzat hartzen diren sexu-ezaugarriekin (bagina, obarioak eta abar) jaioz gero, emakumea dela, eta XY kromosomekin eta
genital maskulinoekin (zakila, barrabilak eta abar) jaioz gero, gizona dela. Aitzitik, generoak adierazten ditu gizarteak gizonei
eta emakumeei esleitzen dizkien ezaugarriak. Eraikuntza soziala da. Adibidez, pertsona batek bere burua transexual gisa definitzen badu, horrek esan nahi du sexu biologikoa ez datorrela bat genero-identifikazioarekin.
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Horrenbestez, gaur egun hezkuntza arautua mistoa izan arren, salbuespenak salbuespen,
sexismoak zeharka jarduten du, haurtzaroan mutikoak eta neskatoak bereiztea bultzatuz.
Banantze horrek benetan berdintasunean heztea eragozten du, eta horrenbestez, giza
garapena oztopatzen du.

PRINTZESAK ETA TXAPELDUNAK
Esan ohi da Andaluziakoak barre-eragileak direla eta Bilbokoak ahoberoak. Pertsona-talde
bati ezaugarri homogeneoak esleitzen dizkieten aldez aurreko ideia horiei “estereotipo”
esaten zaie. Estereotipo horiek gizonak eta emakumeak nolakoak diren (neskatoak eta
mutikoak nolakoak diren) aurresaten badute, genero-estereotipo edo estereotipo sexista
esaten zaie; izan ere, ikasitako portaerak naturaltzen dituzte, berezkoak eta sexuen arteko
desberdintasunen ondorio izango balira bezala.
Genero-estereotipo horiek ez dute beti maskulinoaren irudi hobea ematen, femeninoarena
baino. Bi generoei esleitzen zaizkie estereotipo positiboak (“neskatoak arduratsuak dira”,
“mutikoak bizkorrak dira”) zein negatiboak (“mutikoak bihurriak dira”, “neskatoak egonean egoten dira”). Baina, nolanahi ere, pertsonen izaerari buruz orokortzea dakarte, eta
horrenbestez, aniztasuna ezkutatzea eta espektatiba jakin batzuk sustatzea: emakume
kubatar bat ezagutzen badugu, ondo dantzatzen duela pentsatuko dugu, eta dantzan ez
dakiela esaten badigu, desengainua hartuko dugu.
Genero-estereotipoek ezaugarri desberdinak jartzen dizkiete emakumeei eta gizonei.
Emakumeak gozoak, bihozberak edo irtirinak izatea espero da, eta gizonak, berriz, adoretsuak, ausartak eta anbizio handikoak izatea. Estereotipo horiek proiektatzen dira haurrekin
ditugun harremanetan, eta mandatu bihurtzen dira; esate baterako, ohikoa da “gizonek ez
dute negar egiten” estea, sentsibilitatea eta emozioen adierazpena ezaugarri femeninoak
diren ideian oinarritua, eta neskatoen kasuan “itxi hankak” esatea (emakumeak lotsakorrak
izan behar baitute). Batzuetan mandatu horiek ez dira esplizituki adierazten, baina zeharka
transmititzen dira: generoari dagozkion jarrerak saritzen dira, eta eredu sexistatik urruntzen
direnak zigortzen dira. Gizon bat (edo mutiko bat) estereotipo maskulinoaren araberakoa ez
bada, emetutzat joko dute, eta baliteke kalifikatzaile homofoboak jasotzea; esate baterako,
“maritxu”. Bestalde, estereotipo femeninoarekin bat ez datorren emakume bat (edo neskato bat) maskulinoa edo “mari-mutil” dela joko da.
Generoak mugatzen du, halaber, zer portaerei ematen zaien balioa batzuen eta besteen
artean, bai eta jarduera batzuen edo besteen aldeko zaletasunak ere. Hau da, estereotipoek adierazten digute pertsonen izaerari buruz aldez aurretik dagoen ideia, eta rolek esaten
digute zer egin behar duten, zertan aritu behar duten. Emakumeei esleitutako rol tradizionalek etxeko kontuekin zerikusia dute: ama, etxekoandre edo zaintzaile dira. Rol horiek
haurtzarotik hasita barneratzen dira; baina, norbaitek urratzen dituenean, genero-rolak
apurtzen ari dela esaten da, adibidez, neskato batek nahiago badu futbolean jokatzea, panpinekin jolastea baino. Eta urratze horiek zigortu egingo dira (“hori ez da neskato batek egitekoa” dioen heldua, berdinen isekak edo irainak...) eta, hartara, berresten da gauzen
ustezko ordena naturala.
Ipuin tradizionalak material paregabeak dira rol eta estereotipo maskulinoak eta femeninoak identifikatzeko. Printzeak printzesa salbatzen du. Ipuinaren protagonista ez bada ere,
arazoak konpontzen dituena da. Protagonista maskulinoak heroiak izan ohi dira, baina
femeninoen rola ez da hain bikaina: haien dohain nagusia, printzea maiteminduko duena,
edertasuna izan ohi da.
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“Edurnezuri ipuineko printzea ikusi bezain laster maitemintzen da neskarekin. Edurnezuri
gabe ezin dela bizi aitortzen du, ezagutzen ez badu ere. Ez da haren adimenarekin maitemintzen, ez eta dibertigarria iruditzen zaiolako ere.
Ezin du jakin, hitz egiten ere ez dira hasi eta! Haren edertasunarekin soilik maitemintzen
da” azaltzen du ironiaz hezkuntza ez sexistari buruzko gurasoentzako gida batek.
('Siete rompecuentos para siete noches'[2]). Gida horrek, halaber, mito erromantiko bat alegia, pertsonek, begi hutsez, badakitela bata bestearentzat eginak daudela- apurtzeko
deia egiten du: “Sirenatxoari ere antzeko zerbait gertatzen zaio. Egun batean itsasgainera
irteten da eta itsasontzi batean itxura oneko mutil bat ikusten du, harekin maitemintzen da
eta bizia emateko ere prest dago”. Gida didaktiko horren arabera, neskatoek ikasten dute
helduak direnean helburua izango dela gizon ideal hori, printze urdin hori aurkitzea, eta,
horretarako, “zintzoak, ederrak, pasiboak, birjinak, pairakorrak, esanekoak eta mindunak”
izan beharko dute.
Printzesaren arketipoaren aurkakoa da sorgin edo amaorde gaiztoa, neskatoetan gaitzesten diren ezaugarri guztiak biltzen dituena: anbizioa, independentzia, itsustasuna eta intuizioa. Sorgin eta amaordeetan, ezaugarri horiekin batera nahasten dira ankerkeria, norberekeria eta lehia. Mezua argia da: “Horrelakoa bazara inork ez zaitu maiteko, gaiztoa izango
zara”. Botereak dituzten emakumeak gaiztoak eta maltzurrak dira; gizon magoak, berriz,
jakintsuak eta onberak, eta ogroak, ostera, oso basatiak. Boterea ageri da hura baliatzen
duten gizonei (erregeei edo printzeei) berez dagokien ezaugarri gisa; aitzitik, emakume
batek boterea lortu nahi badu, anbizio zoro gisa azaltzen da.
Rol eta estereotipo horiek generoaren araberako eredu bereiziak eratzen dituzte; maskulinitatearen eta feminitatearen eredu tradizionalak esaten zaie. Eredu horiek mugatzaileak
dira batez ere haurtzaroan, genero-identitatea garatzen den garaian. Neskatoek eta mutikoek inguruan (familian, gertuen dutenez, bai eta inguruko heldu eta haurren figuran, ipuinetan eta hedabideetan ere) bilatzen dituzte norberaren desio, fantasia eta usteak markatuko dituzten identifikazio-erreferenteak.
Ikaskuntza horren ondorioz, nerabeei eta generoari buruzko azterlanek adierazten dutenez,
gazteen imajinarioan honako ezaugarri hauekin lotzen da feminitatea, oraindik ere: pasibotasuna, sentiberatasuna, mendekotasuna, ulermena eta besteak zaintzea. Bestalde, identitate maskulinoa ezaugarri hauekin lotzen da: laguntzarik behar ez izatea, arrazionaltasuna,
emozioen kontrola, lehiakortasuna eta indarra menderatzea.
Bart pertsonaia neska-mutil guztiei gustatzen zaie, Lisa neskei soilik
•

Irakasle andrea, nola sortzen da femeninoa?

•

Maskulinoa oinarri hartuta: [gaztelaniaz] bukaerako “o” kendu eta haren ordez “a” jartzen da.

•
•

Irakasle andrea, eta maskulinoa, nola osatzen da?
Maskulinoa ez da osatzen; hor dago.

Genero-azterlanetan “androzentrismoa” esaten zaion fenomenoak gizonezkoei dagozkien
berezkotasunak eta ezaugarriak “unibertsoaren ardatz, errealitatea aztertzeko parametro

[2] Hezkuntza ez sexista helburu duen gurasoentzako gida, Kantabriako Gobernuko Emakumearen Zuzendaritza Nagusiak
argitaratua.
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eta giza espeziearen esperientzia unibertsal gisa hartzen ditu. Gizateria gizonekin nahasten
du. Sexismo mota jakin bat da, eta agerian jartzen da batez ere emakumeak ezkutatzen
dituelako eta definitzen ez dituelako” (Emakunderen glosarioa).
Teresa Meana Suárez filologoak proposatutako ikasleen eta Gaztelania irakaslearen arteko
elkarrizketa erabili ohi da gaztelaniaren androzentrismoaz kontzientzia hartzeko. Iritzi publikoak hizkuntzaren erabilera ez sexistarekin lotu ohi du soilik maskulinoa erabiltzea generiko gisa (adibidez, “los vecinos” esatea komunitate bateko gizonak eta emakumeak adierazteko), baina ez da hori androzentrismoaren adierazpide bakarra. Beste elementu adierazgarri bat da, Espainiako Errege Akademiaren (RAE) definizioetan genero maskulinoa beti
ageri dela femeninoaren aurretik. Haren webgunean 'abogada', 'camarera' edo 'política'
bilatzen baditugu, honako definizio hauetara bideratuko gaitu: 'abogado, da', 'camarero, ra'
edo 'político, ca'. Maskulinoa beti aurretik doa.
Maskulinoa unibertsala da, oinarrizko erreferentea, eta emakumeak alteritatearen adierazle dira, “besteak” dira. RAEk, oraindik ere 'hombre' honela definitzen du: “ser animado
racional, varón o mujer”, bai eta honela ere: “varón (ser humano del sexo masculino).
Alabaina, 'mujer' honela definitzen du “persona del sexo femenino”. Maskulinoak emakumeak barnean hartzen ditu, baina femeninoak ez ditu gizonak barnean hartzen.
Hasieran esaten genuen neskato bati, haurtxoa denean, belarritakoak edo begiztak jartzen
zaizkiola, argi gera dadin neskatoa dela, eta ez mutikoa. Hau da, generoa adierazten duten
osagarririk ez daraman haurtxoa mutikotzat hartuko da; aitzitik, neskatoa dela pentsatzeko,
osagarri “femenino” bat ikusi behar diogu.
Androzentrismoaren beste ondorio bat da emakumeak gizartean ez direla ageri.
Emakumeak hedabideetako titularren soilik % 23ren protagonistak izatea eta kontsultatutako adituen arteko soilik % 9 emakumeak izatea normalizatuta dagoen bezala[3], haurrentzako edukietan ere emakumeak ezkutuan geratzen dira.
Eva Antón Fernándezek egindako ikerketan ('La socialización de género a través de la
programación infantil en televisión', [4]) marrazki bizidunen 21 serie eta irudi errealen bidez
egindako 7 serie aztertu zituen, guztira 148 atal, eta haietatik % 26an soilik zuten pertsonaia femeninoen presentzia adierazgarria. Atalen % 12an ez zegoen emakume bakar bat
ere; aitzitik, ez zegoen gizonik gabeko atalik. Haurren artean oso ezagunak diren serietan
(adibidez, Doraemon), protagonista gehienak maskulinoak dira; emakumeak oso denbora
laburrean eta oso estereotipatuak ageri dira (ama etxekoandre gisa).
Bechdel testak (horrela esaten zaio Alison Bechdel komikigileak bere obra batean proposatu zuelako) hiru galdera xume hauek planteatzen ditu, film bat androzentrikoa ote den
jakiteko:
1- Izen propioa duten bi emakume baino gehiago azaltzen al dira?
2- Haien artean hitz egiten al dute?
3- Gizonak ez diren beste zerbaiti buruz hitz egiten al dute beren artean?

[3] Global Media Monitoring, 2010. http://www.adpc.cat/05_ComFem/document/Informe%20EspanyolGMMP_2010.pdf
[4] Honako esteka honetan kontsulta daiteke: http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/TelevisionPatriarcal.pdf
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Feminist Frecuency bideoblogean [5], sistema hori azaltzen da, eta testa gainditzen ez
duten arrakasta handiko dozenaka filmen adibideak ematen dira. Haien artean haurrentzako filmak ere badaude; adibidez, Shrek.
Pitufoei buruzko 'The Smurfs 2' filmaren estreinaldia zela-eta, Feminist Frecuencyren egile
Anita Sarkeesianek marrazki bizidun horiek erabili zituen zineman behin eta berriro ageri
den androzentrismoaren adierazpideari buruz hitz egiteko, eta "pitufina printzipioa" izena
jarri zion; hori gertatzen da film bateko protagonisten taldean emakume bakar bat dagoenean, eta gainera feminitate tradizional eta estereotipatuaren eredua adierazten duenean.
Pitufo bakoitzak ezaugarri bereizgarri bat du (marmartia, filosofoa, indartsua...) baina
Pitufinak ez du ezaugarri bereizgarririk behar: haren rola da "neska" izatea. “Mutilek taldea
definitzen dute, bai eta haren historia eta balio-kodea ere. Neskak soilik mutilekiko harremanen arabera” existitzen dira. Horrenbestez “mutilak dira berezko aukera, eta emakumeak azio-lagunak edo dekorazio sexia dira”.
Maskulinoa unibertsaltzat hartzeak eta femeninoa neskatoei soilik dagokiela uste izateak
eragina du batzuen eta besteen erreferentziazko ereduetan. Antón Fernándezek, Gaztela
eta Leonen egindako ikerketan, 8 urtetik 12 urtera bitarteko 589 haur elkarrizketatu zituen.
Haien pertsonaia kutunen % 74 maskulinoak ziren; izan ere, mutikoek sexu bereko pertsonaiak aipatzen zituzten, eta neskatoek, berriz, pertsonaia maskulinoak zein femeninoak
aipatzen zituzten. Maiteen zituzten 10 pertsonaietatik 7 maskulinoak ziren, eta 3 femeninoak.
Telebistako programarik gustukoena 'Los Simpson' zen, eta mutiko protagonista, Bart,
pertsonaia maiteena bi sexuetako haurrentzat (mutikoen % 30,8k eta neskatoen % 19,6k
aukeratu zuten). Springfieldeko herritar horail ezagunak nagusi diren sailkapenean, Homer
hirugarren postuan dago, mutikoen %4,9k eta neskatoen % 5ek aukeratuta. Aitzitik, Lisa
laugarren postuan ageri da, neskatoen % 9,6k aipatzen baitute. Baina ez dago mutikorik
aukera hori egiten duenik. Homer hirugarren postuan badago ere, haren emaztea, Marge,
ez da ageri top ten horretan. Ez agertzearen arrazoia da, egilearen azalpenari jarraituz, pertsonaia horrek betetzen duen feminitate tradizionalaren rolak (ama etxekoandrea) ez duela
gizarte-prestigiorik, eta horrenbestez, ez dela erakargarria haurrentzat.
Konklusioa: gizonak erreferentziazko eredu dira bi sexuentzat; aitzitik, emakumeak erreferentziazko eredu dira neskatoentzat soilik. Neskatoak gizonekin identifikatzen dira; mutikoak ez dira emakumeekin identifikatzen.
Bide batez, esan behar da publiko helduak ulertzen duela 'Los Simpson' serieak familia tradizional estatubatuarraren satira egin nahi duela, baina genero-rol eta estereotipoz jositako
pertsonaien adibide argia da:
•

Aita, Homer, astakirtena eta tripaundia da, garagardoa edaten du, eta agresibitate-gainezkaldiak ditu semearekin. Etxetik kanpo egiten du lan.

•

Ama, Marge, etxekoandre pairakorra da, txukuntasunaren eta garbitasunaren maniaduna, eta gainerakoak zaintzean oinarritutako bizitza egiteko etsia hartu du, gogoa
betetzen ez badio ere.

•

Semea, Bart, trauskila, ikasle txarra, bihurria eta oldarkorra da, patinetean ibiltzen da eta
graffitiak egiten ditu.

•

Alaba, Lisa, arduratsua, askojakina, lasaia eta gogoetatsua da, eta saxoa jotzea du afizio.

[5] http://www.youtube.com/user/feministfrequency
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JADA BERDINAK GARA ETA!
Belaunaldi berriak hazten dira gizonok eta emakumeok eskubide berdinak ditugula entzuten; matxismoa zaharkitua dagoela eta gaitzetsi egin behar dela, beste garai batzuetako eta
beste kultura batzuetako kontua dela. Neskak hazten dira emakume izateagatik nahi dutena izateko eta helburu dituzten jomugak lortzeko aukera gutxiago ez dituztela izango pentsatuz. Mutilek ez dakite edo ez dute onartzen bere generoagatik abantailak dituztenik.
Kausa sexisten ondorioz emakumeen aurka eragindako indarkeria ez da inguruan identifikatzen duten arazoa, telebistan ikusten duten errealitatea baizik, pertsona heldu eta tradizionalekin lotzen dutena. Fenomeno horri “berdintasunaren lilura” esaten diote teorikoek.
Amelia Valcárcel filosofoak honela azaltzen du: “Gizarteak pentsatzen du sexuek aukera
berdinak dituztela, egungo egoera bidezkoa dela, iraganean bi sexuak ez zirela berdinak
jendea ez zelako nahikoa ikasia”.
Hezkuntza-sistema ere ez da salbuespen, diskurtso bikoitz horri dagokionez. Hezkuntzaalorreko adituek -esate baterako, Amparo Tomék- azaldutakoari jarraituz, aukera-berdintasunaren printzipioa eztabaidaezina dela jotzen bada ere, ikastetxeek genero-desberdintasuna eragiten eta berregiten dute honako alderdi hauetan:
•

Gizonen ekintzak, ezagutzak eta esperientziak garrantzitsutzat jo eta emakumeenak
alde batera uzten dituen curriculum esplizitua.

•

Emakumeak gehiengoa dira haur-hezkuntzako eta lehen hezkuntzako irakasleen artean;
ordea, unibertsitateko mailetan eta hezkuntzako kargu politikoetan, gizon gehiago
daude. Horrek transmititzen du gizonak emakumeak baino egokiagoak direla arduradun-postuetan eta garrantzi handikoetan jarduteko.

•

Eskolak balioa eta prestigioa ematen die maskulinotzat jotako alorrei -zientziak, teknologia eta abar-, bai eta balio maskulinoei ere (arlo publikoa, lan ordaindua, arrazionaltasuna, lehiakortasuna...), femeninoen aurretik (arlo produktiboa, ugaltze-lana, hunkiberatasuna, lankidetza...). Horrek esplikatzen du mutil gehienek humanitate-ikasketak aintzat ez hartzea.

•

Irakasleek interakzio handiagoa dute generoari dagozkion jardueretan diharduten ikasleekin, eta ez dituzte transgresioak onartzen (batez ere nesken moduan jokatzen duten
mutilen kasuan).

Eta diskurtsoaren eta eguneroko inertzien arteko kontraesan horrek eragina du haurrengan. Horrenbestez, nerabezarora iristen direnean, berdintasun formala defendatzen dute
kritikarik gabe (berdintasuna lortuta dago), eta aldi berean, generoei buruzko uste estereotipatuak dituzte: txeratsua izatea nesken ezaugarritzat hartzen dute, eta harremanetan
babeslearen rola mutilei esleitzen diete. Gazteek uste dute eskubideen berdintasuna lortuta dagoela, eta genero-desberdintasunak justifikatzen dituzte desberdintasun biologikoak direlakoan. Indarkeria matxista gaitzesten dute, baina uste dute “besteak”direla tratu
txarrak ematen dituztenak; ez dute inolaz ere onartzen agresibitatea eta indarkeria maskulinitate-eredu hegemonikoaren zati direnik.
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Eta bai gizarteak, oro har, bai gazteek, desberdintasunak naturaldu arren eta emakumeei
buruzko ikuspegi estereotipatuei eutsi arren, uste dute berdintasuna dagoela. Horren arrazoia da sexismoa ez dela jada aho betean adierazten, diskurtso misogino nabarmenen
bitartez; aitzitik, sotilagoa eta ezkutukoa da, zuzentasun politikoaren kulturan onargarriagoa
izan dadin. Neosexismo horren mekanismo bat da diskriminazio sexistaren aurkako borroka premiazkoa ez dela eta gehiegizkoa dela jotzea, berdintasuna jada lortu dela iritzita.
Amparo Bonillak adierazitakoari jarraituz, gehienen diskurtsoa printzipioz berdintasun formalaren aldekoa izatea aurrerabide gisa interpreta daiteke, baina “sexismoaren forma
berrien eragina zenbat eta ezkutuagoa izan orduan eta kaltegarriagoak dira ondorioak, eta
indarkeria larriekiko tolerantzia-atalasea igotzen laguntzen dute”.
Maskulinitateen azterketan diharduten adituek zenbait termino sortu dituzte, sarritan
nabarmentzen ez diren matxismoaren forma berritu horiek deskribatzeko.
Luis Bonino psikoterapeuta 1990etik hasita ari da 'mikromatxismoak' kontzeptua garatzen[6]:
"Emakumeekiko eguneroko botere- eta nagusitasun-jardute txikiak dira, portaera leunak
edo oso intentsitate txikikoak. Abusuak eta norberaren arrazoiak inposatzeko forma eta
modu gorde eta ukatuak, eguneroko bizitzan gertatzen direnak, gizonek nahi dutena egitea
bideratzen dutenak, eta emakumeei aukera berdina eragozten dietenak. Amarru trebeak
dira, portaera sotil eta maltzurrak, behin eta berriro gertatzen direnak eta ia ikusezinak,
beharbada, ez emakumeak zapaltzeko, haien aldaketa eragozteko baizik".
Besteak beste, nabarmentzen da gizonek etxeko ardurak eta zaintza saihesteko duten
joera, elkarrizketetan bikotekidea gutxiesteko jarrerak, eta denbora eta espazioa monopolizatzea (esate baterako, egongelako besaulki hoberena eta telebistaren urrutiko agintea).
Bonino bikotearen testuinguruaz ari bada ere, haren analisia oso baliagarria da, eta beste
testuinguru batzuetara estrapolatzeko modukoa. Espazioaren gehiegizko eta abusuzko
erabilera ikusten da, esate baterako, ikastetxeetako jolastokietan. Ohikoa da mutikoek
patio guztia hartzea futbolean jolasteko, eta neskatoak ertzetan baztertuta geratzea, ia
espaziorik behar ez duten jolasetan. Eskola batzuetan estrategiak baliatzen dituzte; esate
baterako, futbolean jolasteko aukera mugatzea (adibidez, astean behin), eta alternatibak
proposatzea, neskatoak eta mutikoak elkarrekin jolasteko, edo gutxienez, pareko espazioak erabiltzeko.
Bestalde, Miguel Lorentek (auzitegi-medikua, Espainiako gobernuko genero-indarkeriaren
aurkako delegatu ohia) posmatxismoaz hitz egiten du, gizon batzuek berdintasunaren aldeko aldaketa sozialari aurre egiteko baliatzen dituzten diskurtso berriak deskribatzeko.
Posmatxistak ez dira aho betean berdintasunaren aurka agertzen, baina aurrerabideak eta
berdintasuna lortzeko lagungarriak diren genero-politikak zalantzan jartzen dituzte, doktrinatzeko modu bat direla eta gizonen aurkako erasoak direla argudiatuz. Ez dute emakumeen aurkako indarkeriaren apologia argia egiten, baina erantzuten dute tratu txarren salaketa asko faltsuak direla, eta gizonak ere indarkeriaren biktima direla bikotearen barruan,
baina errealitate hori ezkutatzen dela, “genero-konspirazioa” bitarteko.
Diskurtso horiek asko hedatu dira gizarte-sareen bitartez, hedabideetan ere oihartzuna izan
dute, eta gazteen artean sakon sartzen ari dira. Ikusi dugu nerabeen ustez 'ordena naturala' dela genero-desberdintasunen eragilea. Bilboko nerabeen eta gazteen arteko bikoteharremanetako genero-indarkeriari buruzko azterlanean ('Violencia de género en las rela-

[6] BONINO, Luís (2008): “Micromachismos, el poder masculino en la pareja moderna”.
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ciones de pareja de adolescentes y jóvenes de Bilbao'[7]), bai mutilak, bai neskak, iheskor
ageri dira, genero-indarkeria gizarte-arazo larria dela aitortzeari dagokionez. Eztabaida-taldeetako mutilen iritziz, arazoak gizartean dituen ondorioak gehiegi puzten dira, eta emakumeen heriotzaz "gehiegi hitz egiten" da, garrantzi handiagoko gizarte-arazoak baitaude.
Argi ikusten da haurtzarotik hasita berdintasunean heztea funtsezko neurria dela, belaunaldi berriak hazten diren heinean zalantzan jar ditzaten bai estereotipo sexistak, bai eta
tratu txarrak bultzatzen dituzten maitasun-eredu tradizionalak, eta aldi berean, diskurtso
posmatxistak kolokan jartzeko besteko gaitasun kritikoa gara dezaten.

BERDINTASUNEAN HEZTEA
Genero-estereotipoek haurtzaroan eta nerabezaroan duten eraginak pertsonen garapena
mugatzen du, eta arazoei emango dizkieten erantzunak baldintzatzen ditu: mutilek arazoak
izango dituzte emozioei (beldurra, segurtasun eza...) aurre egiteko eta gorabeherak hitz
eginez konpontzeko, eta ez inposizioaren eta erasoaren bitartez. Neskek, feminitatearen
aginduz, gatazken aurrean pasibotasuna eta mendekotasuna adierazten dituzten jarrerak
izango dituzte.
Gizartean ulertzen da genero-ikuspegiaren eta berdintasun-politiken xedea dela neskatoen
eta emakumeen ahalduntzea, baina maskulinitate-eredu hegemonikoa zalantzan jartzea
funtsezkoa da; izan ere, haurtzaroan naturaltzen diren jarreren ondorioz, emakumeen aurka
boterea baliatzeko legitimitatea sentitzen duten heldu bihurtuko dira. Amparo Tomék adierazitakoari jarraituz, honako hauek dira maskulinitate-eredu hegemonikoaren ezaugarri
bereizgarriak: femeninoa den guztia gorroto izatea (misoginia), indarkeria erabiltzea arazoen konponbide gisa (indarra eta agresibitatea), eta sexualitate-eredu heterosexualarekin
bat ez datozen gizonak gorroto izatea (homofobia).
Imajinario kulturala, genero-identitateen eraikuntza eta indarkeria aztergai hartu dituen ikerketa batek ('Imajinario cultural, construcción de identidades de género y violencia: formación para la igualdad en la adolescencia'[8]) berretsi duenez, mutilek “puntuazio altuagoak
dituzte homofobian, indarkeriaren legitimazioan, gizonaren nagusitasuna eta emakumearen mendekotasuna bultzatzen duten bikote-harremanetan (…) eta maskulinitate tradizionalaren ezaugarriak barneratuagoak dituzte, batez ere indarrari, gizontasunari eta kontrolatzeko beharrari dagokionez. Horrenbestez, ikerlanean ateratzen den ondorioari jarraituz,
“emakumeen mendekotasuna kolokan jartzeko, haien eskubideak adieraztea ez da nahikoa; aitzitik, maskulinitatearen ideia hegemonikoari kontra egin behar zaio, eskubide horiek
gailen daitezen”.
Tomék, ikerlan horren barruan dagoen artikulu batean, maskulinitate-eredu horrek hezkuntza-sisteman sortzen dituen ondorioak azaltzen ditu: “Irakasleek diote mutilen portaera oldarkorrak eta disruptiboak kontrolatzeko erabilitako denboraren % 80tik gora eskolako
beste jarduera batzuetarako galdutako denbora dela”, eta kostuak ere baditu, esate baterako, hondatutakoa konpontzeko eta estresagatik baja hartzen duten irakasleak ordezkatzeko. “Mutil guztiak ez dira maskulinitate-eredu horrekin identifikatzen; badaude beste
maskulinitate-eredu batzuk, isilean gordeta, gainerakoak ohartuko ote diren beldurrez, izengabetasunari atxikita. Mutil horiek, nolabait, gelako neska batzuk bezain diskriminatuta
daude”, gaineratzen du.

[7] AMURRIO, Mila (2008).
[8] Emakumearen Institutuak 2008an argitaratua.
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Itxuraz berdintasunezkoa dirudien hezkuntza-sistemaren inertzia androzentriko eta sexisten ordez, hezkidetzak, ezagutza feministak elikatuta, diskriminazio sexistak (bai eta arrazistak, klasistak eta abar) murrizteko eta genero-rol eta -estereotipoen indarra arintzeko
lagungarria izango den prozesu integrala proposatzen du, ikasleek beren gaitasunak garatzeko aukera izan dezaten, bakoitzaren sexua gorabehera. Beatriz Ugarte Maiztegik[9]
azaltzen duen bezala, “kontua da kultura maskulinotzat eta kultura femeninotzat jotakoen
alderdi positibo guztiak berreskuratzea eta neskatoen eta mutikoen giza garapena sustatuko duten erreferente bihurtzea, haurrak identitate pertsonalaren subjektutzat hartuta”.
Otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak, III. TITULUKO (“ZENBAIT ESKU-HARTZE ARLOTAN BERDINTASUNA SUSTATZEKO NEURRIAK”)
III. kapituluan, HEZKUNTZA hizpide duenean, eta zehazki, 1. atalean, unibertsitateaz kanpoko hezkuntzari buruzkoan, honako xedapen orokor hau jasotzen du (28. artikulua):
“Hezkuntza-politika publikoek bultzatu beharreko hezkuntza-ereduek, betiere, helburu
hauek izan behar dituzte: sexuaren araberako estereotipoak eta rolak baztertuko dituen
garapen integrala eskaintzea, bereizkeria mota oro baztertzea, eta generoak behartu gabeko orientazio akademiko eta profesionala bermatzea. Horretarako, emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna bultzatuko da alor guztietan: curriculumean, antolaketan eta
abarrean”. Xedapen hori honako artikulu hauetan zehazten da: curriculuma (29. artikulua),
irakaskuntzako materialak (30. artikulua), pertsonak eta egiturak (31. artikulua) eta prestakuntza (32. artikulua).
Hezkidetzaren proposamena da, azken finean, mutikoak zein neskatoak izaki autonomo
gisa garatzea, besteak eta norbera zaintzeko gai izan daitezen, berdintasunezko eta bidezko harremanak sor ditzaten, interesatzen zaizkien jarduerak egiteko aukera izan dezaten,
aurreiritzi sexisten mugarik gabe, eta ez dezatela hauteman tradizioz gizonei lotutako jarduerak garrantzitsuagoak eta entzutetsuagoak direnik, tradizioz emakumeei lotutakoak
baino.

[9] Bigarren hezkuntzako irakaslea, hezkidetzan aditua, Zubiak Eraikitzen kolektiboko kidea. Zeinu-hizkuntzan egindako glosario feministatik hartutako definizioa: http://glosario.pikaramagazine.com
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JOSTAILUAK

1.3

EZ DA JOLAS HUTSA
Jolastea haurren lanetako bat da. Helduek sarritan denbora-pasa huts bezala ikusten badute ere, jolasa funtsezko atala da haurren garapenerako, mugimenduari, kognizioari, afektibitateari eta gizarte-garapenari dagokionez. Horregatik, nazioarteko araudiek (Haurren
Eskubideen Aldarrikapena, Haurren Eskubideen Hitzarmena, Hiri Hezitzaileen Gutuna eta
abar) haurren oinarrizko eskubidea dela aitortzen dute.
Bizitzaren lehen hilabeteetan, haurtxoak beren gorputzarekin eta inguruan dituzten objektuekin jolasten dira; horrenbestez, beren unibertsoaz ohartzen dira, eta unibertso hori
zabaltzen dute. Hazten diren heinean, haurrek oinarrizko gaitasun kognitiboak garatzen
dituzte: arreta, kontzentrazioa, memoria, hizkuntza, sormena, arrazonamendu logikoa eta
abar.
Halaber, jolastea garrantzitsua da haurren ongizate psikologikoa eta autoestimua sustatzeko; baliagarria da esperientzia mingarri eta nahigabetsuak prozesatzeko, bai eta atsegin eta
pozgarriak biziberritzeko ere.
Gainerakoekin harremanak izaten ikasteko ere funtsezkoa da jolasa: gatazkak onartzea,
bakean konpontzea, frustrazioak gainditzea... Taldean egiten diren jolasak, batez ere, oso
positiboak dira, arauak onartzen eta jarraitzen ikasten delako; orobat, haurrak jabetzen dira
taldeak duen garrantziaz, arau batzuk partekatzen dituen kolektibo anitza den aldetik.

NESKATOEN KORRIDOREA,
MUTIKOEN KORRIDOREA
Familia eta gertuko gainerako erreferenteez gainera, joko, jostailu eta ipuinak ez dira ongi
pasatzeko objektu hutsak: ideiak, usteak, premiak, balioak eta abar irakasten dituzte.
Irudimenarekin eta magiarekin lotuta egoteaz gainera, erreferentziazko ereduak transmititzen dituzten sozializazio-tresnak dira.
Historian zehar izandako kulturetan, jostailuek oinarrizko funtzioak bete dituzte: jaurtitzeko
eta atzetik korrika ibiltzeko objektuak, hankekin edo eskuekin jotzekoak, soinuak egitekoak, pertsonak eta animaliak irudikatzen dituztenak eta abar. Industrializazioarekin hasieran,
gero plastikoaren hedapenarekin, eta ondoren publizitatearen garapenarekin, jostailuak pixkanaka bereizi ziren: alde batetik, neskatoentzako produktuak, eta bestetik, mutikoentzakoak, merkatu-txoko zehatzen arreta erakartzeko estrategia komertzial gisa, irabazi handiagoak lortzeko.
Eta horrela gaur egun arte; koloreen kodeak (arrosa/urdina, bai eta kolore biziak/pastelak
ere) baliatzen dira jostailuen eskaintza sexuaren arabera banatzeko, eta ez erabileren eta
ezaugarrien arabera. Jostailu-denda batzuetan korridore batzuk arrosak dira, eta beste batzuk urdinak.
Kode horiek haurren gidari dira. Mutikoak bere generoarekin identifikatzen dituen orrialdeak soilik begiratuko ditu jostailuen katalogoan, eta horrenbestez, femeninotzat jotako jostailuak gustuko dituen jakiteko aukera galduko du; eta alderantziz. Bestalde, mutiko batek
korridore arrosa esploratzea edo neskato bat korridore urdinean sartzea genero-transgresiotzat hartuko dira.
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Kolore-kodeez gainera, erabiltzen den hizkuntzak ere “nahasteak” saihestuko ditu: pertsonen edo animalien figurak neskatoentzako baldin badira, 'panpinak eta pelutxeak' dira;
mutikoentzako baldin badira, berriz, 'ekintza-figurak' dira. Antzekoak izanda ere (Barbie
batek eta Spiderman batek tamaina, forma eta erabilera bertsuak dituzte) oso gutxitan
agertuko dira jostailu-katalogoaren atal berean.
Androzentrismoa eta genero-binarismoa jostailuetan ere berregiten dira: gehienetan sexua
dute; neutroak baldin badira, maskulinotzat hartuko dira eta osagarriak erabiliko dira femeninoak direla azpimarratzeko. Nenucoren jostailu-katalogoan bi hartz ageri dira, biak berdinberdinak, desberdintasuna kolorea da (bat arrosa, bestea urdina) eta batek begizta txiki bat
daukala buruan. Ziur asko, Coco eta Nutty tximino neutroak maskulinoak direla ulertuko da;
“Moni Monita” tximino emeari, berriz, buruan arrosa-koloreko mototsa jarri diote, pixohial
txuri eta arrosarekin ondo ematen duena.
Jostailuak eta jokoak sexuaren arabera banatzearen eraginez, mutikoen artean zenbait rol
eta interes sendotzen dira, eta neskatoen artean, berriz, beste batzuk indartzen dira. Hau
da, uztai bat gorputzaren inguruan biraraztea ohiko jokoa izan da hainbat kulturatan, denboran zehar; baina kaxa arrosa batean sartu eta purpurinaz bernizatuz gero, neskatoentzako jostailu bihurtuko da. Horrenbestez, haurren gustuek lehenengo genero-iragazkia aurkitzen dute, eta iragazki horrek baldintzatuko du joko eta jostailuen aukeraketa. Jostailu
mota bat baztertzeak, esleitutako generoari ez dagozkiola iritzita, jostailu-mota horrekin
lantzen diren ahalmen, trebetasun eta gaitasunak garatzeko aukerak murrizten ditu. Esate
baterako, pertsonak zaintzeko jarrerak, panpinen kasuan, edo bizkortasuna eta indarra, kirolei lotutako jokoen kasuan.
Haurrak hazten dira inguruko pertsonak imitatuz. Haien identitatearen eta nortasunaren
garapenean parte hartzen duen sozializazio-mekanismoa da. Horregatik, haurren baldintzapen sexista eragozteko lagungarriagoa izango da jarrera eta portaera askotarikoak eta ez
sexistak (etxeko zereginez arduratzen diren gizonak, kirola egiten duten emakumeak...)
ikustea, ingurukoen artean sexuaren araberako zeregin eta afizioen banaketa zurruna ikustea baino. Horrenbestez, aita sukaldean aritzen dela ikusten duen mutikoa errazago identifikatuko da haurrentzako sukaldeen iragarkiekin, eta baliteke gidatzen duen ama baten alabarentzat kotxe telegidatuak erakargarriak izatea.
Haurrak jostailua erabiltzen badu bere sexurako pentsatu ez den erabilerarako, haren ingurukoak eskandalizatuko dira eta eskema sexistak proiektatuko dituzte; esate baterako, neskato batek erabakitzen badu Nenuco bati burua kendu eta ostikoak ematea, edo mutiko
batek erabakitzen badu bere Iron Man makillatzea. Haurrek rol sozialak imitatzen dituztenean helduen onarpena bilatzen dute, segurtasuna eta afektua sentitzeko; beraz, ulertuko
dute helduek ez dutela onartzen jokabide hori (esplizituki debekatzen dutelako edota deserosotasun-keinu bat ez egiten ahalegintzen direlako) eta bakoitzaren sexuarentzat egokitzat jotako erabileretara mugatuko dira (helduak begira daudenean behintzat).
Helduok eta jostailuen industriak rol sexistak barneratzea sendotzen duten jostailuak ematen dizkiegunean haurrei eta gainerako jolasak baliatzeko aukerarik ematen ez diegunean,
jokoen eta jostailuen erabilera sexista egiten dugu. Prozesu horretan, sexuaren arabera
lana, jarrerak, gaitasunak eta balioak banatzea naturaltzat hartzen da.
Joera berriagoa da maskulinitatearekin lotutako jostailuak (autoak, motoak, gitarrak, bateriak eta beste musika-tresna batzuk, bai eta armen erreprodukzioak ere) neskatoentzako
eskaintzan sartzea, baina kolore arrosa erabiliz bereiztea. Beraz, jostailuzko motoak ez dira
eskaintzen adin jakin bat duten haurrentzat, haien sexua edozein izanda ere; aitzitik, "mutikoentzako" motoen eskaintzari "neskatoentzako" modeloak eransten zaizkio.
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Jostailuen erabilera ez sexista ez da "mutilentzako" jostailuak arrosa-kolorez margotzea
neskatoei eskaintzeko, baizik eta "neskatoentzako" eta "mutilentzako" jostailuen bereizketa
hori desagerraraztea.

NESKATOEK PRINTZESA IZAN NAHI AL DUTE?
“Nork behartzen zaituzte makillatzera eta takoiak janztera?”. Diskurtso posmatxista hedatuenetako bat da maskulinitatearen eta feminitatearen eredu tradizionalei atxikitzea borondatezkoa eta librea dela dioena; horrenbestez, ukatzen dute txikitatik pertsonen sozializazioan eragiten duten genero-mandatu batzuk daudenik. Haurren kasuan, naturaltzat hartzen da mutikoek jostailu belikoak aukeratzea eta neskatoek panpinak eskatzea. Baina kontuan hartzen badugu jostailuen industriak bere produktuen zati handi bat komertzializatzen
duela bi sexuetako batentzako egokiak direla transmitituz, zalantzan jarri behar da jostailuak benetan askatasunez aukeratzen ote diren edo sexismoak mugatzen ote duen aukeraketa, sexu jakin batentzat pentsatutako jostailuak komertzializatzen diren heinean.
Berdintasun formalaren garaian, pertsonak nahi duten bezalakoak izan daitezkeen ideia
transmititzen da; esate baterako, ezerk ez diela eragozten neskatoei futbolean jokatzea,
edo mutikoei balleta egitea.
Haur gehienek bakoitzaren sexuaren arabera espero daitekeena betetzea ulertzen da berdinak ez direla egiaztatzen duen froga gisa, interes eta jarrera desberdinak izatea naturala
dela egiaztatzen duen froga gisa.
Egia da emakumeak azken hamarkadetan masiboki sartu direla lan-merkatura (batzuetan
ama izatea alde batera utzita edo atzeratuta, eta beste batzuetan familiako eta laneko ardura bateratuta), baina jostailuen katalogo bati erreparatuz gero, garbi dago neskatoek
eskaintza gehiago dituztela haurrak zaintzen, garbitzen eta sukaldean aritzen ikasteko,
zientziari edo kirolari lotutako zaletasunak izateko baino.
Neskatoentzat soilik bideratutako jostailuen eskaintza (bai kolore arrosa erabiltzeagatik, bai
neskatoek soilik erabiltzen dituztelako) gainetik begiratuz gero, ikusiko dugu jostailu horiek
emakumeen autonomia eta ahalduntzea hondatzen dituzten mandatu eta mitoak sendotzen dituztela.
Pierre Bordieu-k indarkeria sinbolikoa kontzeptua sortu du, subjektu zapalduak hertsadurarik gabe eta beren laguntzarekin menderatzeko moduei izena jartzeko. Hori guztia jostailuen kasuan aplikatuz gero, adibidez, ez da beharrezkoa izango neskatoak behartzea etxekoandre onak izaten ikastera: funtzio hori betetzen duten jostailuak haientzat erakargarriak
eta egokiak direla azalduz gero, trebetasun horiek garatzea aukeratuko dute.
Hainbat mito daude, indarkeria sinbolikoaren bitartez berregiten direnak, eta emakumeek
gizartean duten mendekotasun-egoera betikotzen dutenak. Neskatoak helburu dituzten
jostailu nagusiak aztertuz gero (panpinak, mozorroak, makillaje-sortak eta osagarriak...)
honako mito hauek sendotzen dituzte:

Edertasunaren mitoa
Barbie hezur-haragizkoa izango balitz, bere lepo liraina hautsiko litzateke, buruaren zamagatik, orkatilek ezingo liokete eutsi hezur-egiturari, eskumutur mehe horiekin ezingo luke
zamarik altxa, eta organoek ez lukete tokirik izango hain gorputz-enbor estuan.

31

Bai jostailuen industriak bai marrazki bizidunenak osasunaren kalterako diren kanon estetiko estereotipatuak berregiten dituzten erreferente femeninoak diseinatzen jarraitzen dute.
Disney Channel telebista-kateak beste urrats bat eman du: hezur-haragizko protagonista
femenino adingabeak takoiak jantzita, ilea horituta eta makillaje asko emanda agertzen
dira.
Are gehiago, jostailuen industriak neskatoei proposatzen die emakume helduak bezala
orraztu eta makillatzera jolastea, eta beren arreta politak egotean jartzea, edertasun-eredu
bakarraren arabera. Jostailu-etxeek neskatoentzako berariaz egindako osagarriak, bisuteria
eta makillajea eskaintzeko atalak dituzte. Ez dago, ordea, mutikoen edertzeko interesa eta
apaintzen ikasteko gogoa bultzatzen duen produkturik.

Emakumeak desiraren objektu gisa
Bordieu-k dio: “Emakumeei objektu sinbolikoen estatusa ematean, beti besteek begiratuta eta hautemanda, nagusitasun maskulinoak etengabeko ziurgabetasun-egoeran jartzen
ditu. Erakargarriak, ederrak eta beti prest egoteko etengabe borrokan aritu behar dute”.
Emakumea, desioaren objektu gisa, hedabideetako estereotipo ohikoenetakoa da (bai
publizitatean, bai ikus-entzunezko beste formatu batzuetan), baina joera hori, modu sotilagoan, neskatoen kasuan ere ageri da. Haurrentzako serietan, esate baterako, Doraemon
marrazki bizidunetan, haurren arteko harreman erromantikoak azaltzen dira, baina eskema
asimetriko baten arabera: mutikoa neskaren atzetik dabil. Lehen adierazitako androzentrismoa dela-eta, istorioa mutikoaren ikuspegitik kontatzen da (dagokigun kasuan, Nobitaren
ikuspegitik) eta neskatoa desiraren objektu huts gisa ageri da, eta ez subjektu gisa. Joera
hori serie modernoetan ere errepikatzen da; horren adibide dira 'Jessie' (Disney Channel,
hezur-haragizko pertsonaiekin) eta 'Los padrinos mágicos' (Neox Kids, marrazki bizidunak).
Amodio-tentsio horrek lehentasuna du, mutikoak eta neskatoak elkarren lagun izateko
aukeraren gainetik, helduen aurreiritzi baten proiekzio gisa; alegia, emakume bat eta gizon
bat ezin direla lagunak soilik izan. Gainera, genitalak erakutsiz inguruko guztiak eskandalizatzen dituen Shin Chan trauskilaren pareko femeninoa aurkitzea ezinezkoa da.
Horrek ez du esan nahi haurrentzako edukietan emakumeak asexual gisa ageri direnik; aitzitik, sexualizatuta daude, baina rol pasibo baten arabera, desiraren objektu gisa. Aparteko
aipamena merezi dute japoniar marrazki bizidunen protagonistek; esate baterako, Dragon
Ball (agure lizunaren arketipoa ere aurkezten duena: dortoka maisu zaharra, Bulmari lizunkeria transmititzen diona) eta Sailor Moon (eskolako nesken gona motz eta guzti).
Baina adibide oso grafiko eta berria da Disneyk bere Brave heroinaren irudia aldatzeko
egindako ahalegina. Pertsonaia hori da, hain zuzen, printzeak noiz salbatuko zain dagoen
neskaren eredua berregiten ez duen marrazki bizidunen faktoriako pertsonaia femenino
bakanetako bat. Mérida, ostera, neska gazte burutsua da, independentea eta ausarta,
amak ezartzen dion mendetasun eta ezkontza behartuaren patuari kontra egiten diona.
Marrazki bizidun horrek ileak tente ditu, aurpegia makillajerik gabe, eta soinekoak estaltzen
dio ezinezko neurririk ez duen gorputza. Merchandisingari eta salmentei begira printzesak
uniforme bihurtzeko ahaleginean, Disneyk Mérida berri bat aurkeztu zuen, estilizatua, xarmagarria, besaburuak bistan zituena, makillatua, eta ile-egokitzailez eta kosmetiko-geruzaz
moldatua dirudien ilea.
Ederra ez ezik, sexia izateko mandatu hori neskatoei helarazten zaie, bai panpina limurkorren eskaintzaren bidez (adibidez, Barbie, Monsters High eta Bratz panpinak), bai kameraren aurrean pikardiaz ageri diren neskato irtirin eta xarmagarrien erreferentzien bitartez.
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Maitasun erromantikoaren mitoa
Edertasunaren helburu inplizitua da printze urdina erakartzea. Ikusi dugu ipuinek esaten
digutena: neska politak ezkondu egiten dira eta seme-alabak izaten dituzte; itsusiak sorgin
maltzurrak dira. Ipuinek maitasunari buruzko mito erromantikoak transmititzen dituzte; adibidez, maitasun ahalguztidunari buruzkoak. Emakume protagonistak maitagarriak dira,
batez ere, edertasunagatik. Ez dute ezer egin behar, lo daudenean ere maitemintzen dute.
Gizon protagonistak itsusiak ere izan daitezke (Ederra eta Piztia). Edertasuna barruan dago,
baldin eta gizona bazara. Baina maitasunaren ahalmenak Piztia ere printze urdin bihurtuko
du.
Printzesa-mozorroa da, gaur egun ere, neskatoek gehien maite dituztenetako bat. Txikitatik
ikasten dute maitasunagatik hasperen egiten, printze urdinarekin amets egiten, eta ezkontza imajinatzen. Coral Herrera Gómezek erne jartzen gaitu, maitasun erromantikoaren ereduak indarkeria matxista susta baitezake: “maitasunagatik” emakumeok tratu txarrak, abusuak eta esplotazioa dakarten egoerei tinko heltzen diegu. “Maitasunagatik” makurtzeko
gai gara, eta, aldi berean, maitatzeko dugu gaitasun biziaz harro gaude. “Maitasunagatik”
sakrifikatzen gara, hutseratzen gara, gure askatasuna galtzen dugu, gizarte-sareak eta sare
afektiboak galtzen ditugu".
Maitasuna ahalguztiduna dela eta emakume ororen ametsa bere printzea aurkitzea dela
dioten mezuak ez dira lagungarriak neskatoak emakume autonomo bihurtzeko eta bikotekideekin berdintasunezko harreman onak negoziatzeko gai izateko.

Derrigor ama izatea
Neska estilodun limurkorrak irudikatzen dituzten panpinek edertasun-kanon jakin batzuk
sustatzen dituzte, bai eta itxura ona izatean gehiegizko interesa jartzea ere, eta haurtxoak
irudikatzen dituzten panpinak, berriz, baliagarriak dira neskatoek zainketarako trebetasunak
lantzeko, ama izaten direnerako. Jostailuen eskaintzaren xede nabarmenagoa da etorkizuneko amak eta etxekoandreak entrenatzea, etorkizuneko profesionalak trebatzea baino.
Ama da, hain zuzen, estereotipo femenino nagusietako bat, bai publizitatean, bai fikziozko
edukietan eta informatiboetan ere. Jostailuzko haurtxoen mezu hori beste mezu batzuen
bidez sendotzen da; izan ere, transmititzen duten ideia da amatasuna dela emakumeak
errealizatzeko moduen artean nagusia, eta aitek zaintzaile gisa duten zeregina, berriz, ez da
inondik inora ageri.
Neskatoak helburu dituen haurtxoen eskaintzak (kolore-kodeen bidez eta irudietan panpinekin jolasean neskatoak soilik ageri direlako) bi ondorio hauek ditu: alde batetik, amatasunaren mandatua transmititzen die neskatoei, eta, bestetik, mutilen artean zaintzeko
jarrerak eta samurtasuna garatzea eragozten du.

MUTIKOEK HEROI IZAN NAHI DUTE
Aztertu dugu jada neskatoak helburu dituen jostailu-eskaintzaren eta feminitate tradizionalari lotutako mitoen arteko lotura. Baina garrantzitsua da, halaber, gutxiago aztertu bada
ere, mutikoak helburu dituzten jostailu eta joko belikoen, ekintza-figuren, kotxeen eta
motoen eskaintzaren eta maskulinitate-eredu hegemonikoaren arteko lotura azpimarratzea. "Gizonak, berdintasuna eta maskulinitate berriak" aztertzen dituen Emakunderen
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gidak (Gizonduz programa) deskribatzen duen maskulinitate-eredu hegemonikoak hiru
ardatz hauek ditu:

Boterea
"Gizonek boterearen esperientzia gizarteratze prozesutik barneratzen dute. Boterea zer
den, eta familian nork eta nola erabiltzen duen da haien lehenengo erreferentea. Kontuan
izan behar dugu 5 urte bete baino lehen generoaren ikuspegi eta egiturak gure nortasunetan oso finkatuta daudela; hortaz, gizonen boterearen barneratze eta ikaspen esperientzia
sakona eta oso goiztiarra da".

'0' joerako emozio-heziketa:
"Mutikoek ez dute negarrik egiten, gogorra izan behar zara edo hori neskek bakarrik egiten
dute" bezalako esapideak erabiltzeak maskulinitatearen eredu estereotipoa islatzen jarraitzen dute, eta horiek betetzea eta menderatzea gizon egitearen ideiarekin lotzen jarraitzen
dugu. Horrela, afektu eta emozioen mundua maskulinitate hegemonikoa definitzen duten
oinarrizko elementuetatik at geratzen da. Gizon bat sentibera, enpatikoa eta zaurgarria baldin bada, kontsolatzen eta kontsolamendua bilatzen baldin badaki, emozioak adierazten
baditu eta lehiakorra ez bada, eredu horretatik aldendu egiten da zuzenean. Bestalde, gizon
gehienek kanporantz proiektatzeko eta barrukoarekin zerikusia daukana ahaztu edo iraintzeko daukaten joerek txikitatik espazioa menperatzeko eta tresnak erabiltzeko gaitasunaren arloan trebatzera garamatza, baina ez zaigu inongo gaitasun emozionalik garatzeko hezkuntzarik eskaintzen.

Arriskuaren kultura
Nortasun maskulinoaren alderdietako bat etengabe norberaren gaitasunak beste gizon batzuen aurrean erakustea da. Eredu heroiko horrek norbere segurtasuna mespretxatzera
bultzatzen du, besteen aitormenaren bila aritzeagatik. Maskulinitate hori berresteak adinaren arabera erabat aldatzen diren etengabeko erakustaldiak eskatzen ditu, gainera. Gizon
askok segurtasuna erlatibizatzen duten jarrerak hartzen dituzte, eta jarrera arriskutsuetan
eta “ausardia” erakusteko jokaeretan oinarritzen dira, beren gizontasuna eta gizon bezala
duten balioa berresteko. Jokabide arriskutsu horien oinarrian dago, orobat, gorputz maskulino zaurtezinaren kontzepzioa.
Giltzarri horiek irakurri ondoren, mutikoak helburu dituen jostailu-eskaintzari begiratuz gero,
ikusiko dugu eredu horiek sustatzen dituztela, bai adierazten dutenari erreparatuta (arriskuaren kultura autoen edo armen kasuan, boterearen kultura joko belikoen kasuan), bai
falta zaiena kontuan hartuta (emozioen heziketa bultzatzen duten jostailuen falta).

Helburua: askatasunez aukeratzea
Berdintasunaren alde jokatzen duten gurasoei gertatu ohi zaie semeek maskulinotzat hartzen diren jostailuak soilik nahi izatea, eta alabek femeninotzat jotzen direnak soilik. Eta
Gabonak hurbiltzen direnean, mutikoak bideojokoak, eraikuntzak, autoak eta heroien figurak eskatzen hastea, eta neskatoek, berriz, sukaldeko jostailuak, panpinak, printzesa-mozorroak eta makillatzeko eta ilea apaintzeko jostailuak.
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Lauzpabost urtetik aurrera, haurren ohiko joera da beste sexuari dagozkion joko eta jostailuak ez onartzea, batez ere mutikoen kasuan. Hezkuntza-eremuan ikusi da, haurrei jostailuak trukatzea planteatuz gero, neskatoek ez dutela arazorik izaten, baina mutikoek ez dute
panpinekin jolastu nahi. Aitzitik, neska-mutilek genero-markarik ez duten jostailuak hautatzeko aukera dutenean, irizpide sexista markatu horiek desagertzen dira.
Joko eta jostailuen erabilera ez-sexistari buruzko gida didaktikoetan hankaz gora jartzen da
helduek gai horri buruz izan ohi duten kezka; alegia, gauzak gehiegi behartzea ez ote den
berdintasunaren izenean mutikoei panpinekin jolasteko bultzada ematea, edo autoekiko
interesik inoiz adierazi gabeko neskato bati scalextric bat oparitzea.
Kontua ez da egoera aldatzea, haurren zaletasunak kontuan hartu gabe, baizik eta beren
generoari esleitu gabeko produktuak aukeratzea eragozten duen joera soziala deuseztatzea. “Prebentzioa ez da soilik mutikoek panpinekin jolastea eta neskatoek autoekin, baizik eta jostailuak mutikoenak ala neskatoenak bezala sailkatzea dakarren dualtasun tradizionala gainditzea, eta bi sexuetako haurrek era berean erabil ditzaten sustatzea”, hori
adierazten du Kantabriako Gobernuak argitaratutako 'Juegos y juguetes para la igualdad'
gida didaktikoak. Gida horrek planteatzen du, jostailuak haurtzaroan sexismoa barneratzeko bide bakarra ez badira ere, haien erabilera ez sexista sustatzea jarrera arduratsua dela.
Konponbidea ez da inposatzea, ez eta debekatzea ere, baina jostailuak aukeratzean joera
sexistak daudela ez onartzea eta zaletasun horiek espontaneoak eta berezkoak direla jotzea ere ez da bide egokia. Funtsezko giltzarri bat da pertsonen arteko harremanen eredu
berriak ematea, "mutikoentzako" eta "neskatoentzako" joko eta jostailuen dualtasuna gaindituz, eta gizartean galarazita dituzten jostailuak esploratzera animatuz. Beste sexuari esleitutako jarduera edo jolasetan ari denean, haurrak bere inguru hurbilean laguntza jasotzen
badu, sostengu horren bidez sendotuko da, eta beste inguru batzuetan izan ditzakeen
iseka edo gaitzespenen eragina mugatuko da.
Gainera, dinamika sexistak zalantzan jartzeko aukera ematen du jolasak; esate baterako,
femeninotzat jotako rol eta lanei (pertsonak eta etxeak zaintzea) balio eskasa ematea.
Jolasen bidez neskatoek eta mutikoek garbitzen, janariak prestatzen edo beste pertsona
batzuk zaintzen ikas dezaten sustatzea, bizitzari eusteko funtsezko zeregina dela transmitituz, ugaltze-lanari prestigioa emateko baliagarria izango litzateke. Gida didaktikoek proposatzen dute, halaber, jostailuak erostearen ordez, beste alternatiba batzuei heltzea; adibidez, talde-jokoak egitea edo haurrek egindako jostailuak erabiltzea.
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PUBLIZITATEA

1.4

BALIOAK SALTZEA
PRODUKTUAK SALTZEKO
Publizitate komertzialak askotariko helburuak ditu:
•

Produktu edo marka jakin bat ezagutaraztea, eta helburu hartutako publikoak aldeko
jarrera izan dezan eragitea

•

Ezaugarriak zehaztea

•

Produktuak eta markak lehiakideek dituztenetatik bereiztea

•

Produktu hori probatzeko beharra sortzea

•

Kontsumitzaileen fidelitatea lortzea

Helburu horiek lortzeko, publizitate-estrategiek alderdi arrazionala jorratzen dute (adibidez,
produktuaren ezaugarriei buruzko informazioa ematen dutenean), bai eta emozionala ere:
jarreretan eragitea, gogoak piztea eta beharrak sortzea, produktuak aseko dituelakoan.
Gogatze emozional horri gero eta tarte handiagoa ematen zaio publizitatean; horrenbestez,
iragarkien bidez, produktuak eta balio positiboak (askatasuna, gaztetasuna, errebeldia...)
uztartzen dira, eta produktu horiek xede eta bulkada emozionalak aseko dituztela transmititzen da.
Hau da, kontsumoa bultzatzeko, publizitatea ahalegintzen da bizimodu jakin batzuekin
amets egin dezagun eta produktu horiek desira ditzagun.
Baina prozesu horrek ondorio didaktiko batzuk ere baditu; izan ere, publizitatean aurkitzen
ditugun erreferentzia-ereduek eragina dute gure imajinario kolektiboan. Ez da balioen gorabehera soilik, iragarkien protagonista diren gizon-emakumeen jokaerak, adierazpideak, keinuak eta abar hautematen ditugu; zein eredu diren erakargarriak eta zein ez transmititzen
digute, zein jarrera diren gizartean arrakasta dakartenak eta zein ez.
Jostailuek sozializazio-agente gisa duten zereginaz hitz egin dugu jada, eta haiek bezala,
masa-hedabideek ere jokabideak sortzen, berregiten eta legitimatzen dituzte. Enpresa iragarleak lehian aritzen dira publikoaren arreta berenganatzeko, baina marka eta produktuekin erlazionatzen dituzten balioak publizitatearen diskurtsoan elkarlotzen eta indartzen dira.
Har ditzagun panpinen iragarkiak: Brats marka eta Barbie marka elkarrekin lehian ari dira,
baina biek mezu berbera sustatzen dute: emakume modernoa, estiloduna, erakargarria eta
arrakastatsua adierazten duen panpina desiragarria dela azaltzen dute.
Publizitatearen giltzarrizko estrategietako bat segmentazioa da: kanpainen xede izango den
publikoa mugatzea ('target' anglizismoa erabiltzen da), talde sozial horren ezaugarrien araberako mezu espezifiko bat garatu ahal izateko, eta horrenbestez, inbertsioaren itzulkina
optimizatzea. Konbentzitu nahi den xede-publikoa mugatzeko lehenengo urratsa da merkatua segmentatzea, aldagai demografikoak oinarri hartuta (adina, sexua, talde sozioekonomikoa...). Helburua da kontsumitzaile-talde ahalik eta homogeneoena aukeratzea; hartara, aurreikusten da kolektibo horrentzat erakargarriak izango direla eduki eta estilo jakin batzuk.
Sexua ezinbesteko aldagaitzat jotzen zen gizonen eta emakumeen bizimodua arlo oso desberdinetan garatzen zenean. Gizonek etxeko zereginak egiten ez bazituzten, bistakoa zen
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garbitzeko produktuen iragarkiek emakumeentzat izan behar zutela. Mendira joatea gizonen jardueratzat jotzen bazen, mendiko ekipamenduen iragarkiak gizonentzat egiten ziren,
argi eta garbi. Alabaina, urteak joan eta urteak etorri, eta berdintasunaren alorrean egindako aurrerabideen poderioz, sexu bakoitzari esleitutako lanen, jardueren eta afizioen banaketa hori lausotu egin da, eta zenbaiten esanetan, gaur egun kontuz erabili behar da sexua,
xede-merkatua definitzeko giltzarrizko elementu gisa.
Publizitatearen alorreko komunikazioaren beste estrategia bat identifikazioa da: xede-publikoa identifikatzea eragingo duten ereduak baliatzen dira; hartara, produktu hori kontsumitzeak xede-publiko horren identitate pertsonala berretsiko duela transmititzen da.
Arketipoak dira, eredu sinple eta estereotipatuak, gizartearen heterogeneotasuna adierazten ez dutenak, haien helburua baita publikoak erlazio eta identifikazio eraginkorrak ezartzea. Beraz, publizitateak helarazten duen mezua da eredu horretara hurbiltzeko kontsumitu behar dela iragarkietan talde sozial horri lotuta ageri den produktua.
Eta helburu-ereduak esaten zaie produktuarekiko gogoa sustatu nahi dutenean.
Horretarako, iragarkiak, produktuaren baliagarritasuna adierazteaz gainera, balio positiboekin lotzen du: dibertsioa, prestigioa, taldeko kide izatearen sentimendua eta abar.

ERREALITATEA BERREGITEN ALA SORTZEN?
Komunikazioari eta publizitateari buruzko galdera nagusietako bat da edukiak errealitatearen berregileak ala sortzaileak ote diren.
Publizitateak errealitatean oinarritu behar du, publikoek proposamenekin identifikatu, barneratu eta haien arabera jarduteko. Publizitatearen planteamenduak gizarteko balioak eta
jokabide-ereduak irauliko balitu, publikoak ez luke onartuko. Kanpaina bat berritzaile gisa
aurkezten bada, ziur asko gizartean dagoen aldaketa-premiaren bat aprobetxatu du[10].
Akademiak publizitatearen espiritu berritzailea goraipatzen badu ere, estereotipo sexistei
dagokienez, diskurtsoak aldaketa sozialen arabera egokitzeko erresistentzia handiak
daude. Sortzaileen artean ere, konbentzionalismoak eta aurreiritzi sexistak daude. Eta
horrez gainera, genero-desberdintasunak nabarmenak dira publizitate-agentzietan; izan
ere, emakumeak kontuen alorreko sailetan daude, batez ere, eta izar-sailean, sorkuntzari
buruzkoan, gehienak gizonak dira. Eta, nolanahi ere, zuzendaritzetako kide gehienak gizonak dira.
Beste arrazoi bat da publizitatea bideratu nahi dela sexuaren arabera banatutako xedeak
kontuan hartuta, eta ez bizimoduaren arabera. Hau da, garagardoen iragarkiek gizonak
dituzte helburu, eta ez garagardoa kontsumitzen duten pertsonak.

[10]

EMAKUNDE. 'Emakumeen parte-hartzea Euskadiko hedabideetan eta publizitatean'. 1994
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Flora Marín Murillo, Javier Armentia Vizuete eta María Ganzabal Learreta ikertzaileen iritziz[11], bistakoa da etorkizunean gizon-emakumeak bizimoduen arabera definitu ahal izango direla, bakoitzaren sexua edozein izanda ere; baina gaur egun oraindik ere publizitatea,
imajinario kolektiboen eta gizarte-identitateen adierazle eta eraikitzaile aldi berean, ez dabil
oraindik parametro horietan”.
Aldizkari femenino eta maskulinoei buruz Marín, Armentia eta Ganzabal ikertzaileek egindako azterlanean adierazi zutenez, “publizitatean ageri diren produktuei erreparatuz gero,
emakumeek ia ez lukete edango (% 0,4), eta ez lukete ia telebista, bideojoko eta bestelako aparatu elektronikorik erosiko (% 1,2). Erosteko ahalmena izanda ere, familiako autoa
hautatzeko garaian haien iritziak ez luke ia garrantzirik izango, modelo txikiak soilik kontuan
hartuko lituzkete, eta haien artean politena aukeratuko lukete soilik (% 1,8)”. “Gizonek,
aldizkari maskulinoetan txertatutako publizitatearen arabera, edonolako edariak edango
lituzkete etengabe, betiere alkoholdunak (% 13,6); izan ere, ez dugu ahaztu behar aldizkari maskulino guztien azken orrialdeek likore baten iragarkia dutela. Emakumeek soilik hartzen dituzte edari alkoholgabeak”.
Egia da gizonek alkohol gehiago edaten dutela, baina alkohola edaten duten emakumeen
portzentajea ere aintzat hartzekoa da: Drogei buruzko Plan Nazionalaren datuen arabera,
emakumeen % 69,9k alkohola edan dute azken urtean, eta % 23,5 mozkortu dira epe
horretan (gizonen artean, berriz, % 83,2k edan dute alkohola eta % 41,3 mozkortu dira).
Beraz, iragarki gehienek estereotipo tradizionaletara eta sexuaren arabera bereizitako jokabide eta lehentasunetara jotzen dute, gizarte-aldaketak kontuan hartzen dituzten ikuspegi
berritzaileen aldeko apusturik egin gabe, eta bestelako bizimoduei erreparatu gabe.

KONPLEXUTASUNA ETA
ESTEREOTIPOA AURREZ AURRE
Ikus-entzunezko diskurtsoek estereotipoetara jotzen dute, errealitatea sinplifikatzeko eta
kontzientzia kolektiboarentzat ulergarriagoa egiteko; izan ere, mundu konplexu eta anitza
modu xumean adierazten dute. Publizitate-mezuaren ezaugarriak honako hauek dira: iheskortasuna, iraupen laburra, sinesgarritasun eza, eta entzuleen arreta eskasa. Horrenbestez,
errepikapen- eta gogatze-estrategien oinarrian azkar ulertzeko moduko mezu xumeak
daude, gutxienez publikoak markari lotutako balio eta jokabideak barneratzea helburu dutenak. Estereotipoa estrategikoa da: gizartean dauden aurreiritziekin bat datozen errealitate
sinplifikatuak proposatzen ditu. Publizitateak eragin biderkatzailea du, eta estereotipo
horiek imajinario kolektiboan betikotzen laguntzen du.
Baina estereotipoak ez dira kaltegabeak, “estereotipoak irudi blokeatzaileak dira, une jakin
batean finkatzen direnak, aurrera egitea eragozten dutenak, eta autoestimua kaltetzen
dutenak. Epe luzean funtzionatzen dute, rol sozial tradizionalak sendotzen eta iraunarazten
dituzten mezu subliminal gisa”, adierazi zuen Michèle Reiserrek 2008an Frantziako
Gobernuak eskatutako txostenean: 'Emakumeek hedabideetan duten irudiari buruzko
txostena'.
Inmaculada José Martínez Martínez Murtziako Unibertsitateko publizitate eta harreman
publikoetako irakasleak adierazi du emakumeen belaunaldi batzuk kontraesanezko egoeran
bizi direla, haiek lan-merkatuan sartu arren gizonek etxeko zereginen ardurarik ez baitute

[11] 'La publicidad en revistas femeninas y masculinas: reflejo de los estereotipos de género'.

38

hartu beren gain, eta horrek guztiak ondorioak dituela: “Emakumeek kontraesanezko egoera horretan bizitzeko dituzten arazo berdinak dituzte publizitate-sortzaileek, imajinario
femeninoak hedabideetan duen proiekzioa publizitatean eraikitzeko garaian”.
Egoera konplexua denez, “sortzaileen apustua da, gehienetan, kontraesana ez konpontzea, eta muturreko jarrerak adieraztea: emakume arrazionala eta emakume emozionala”.
Hau da, publizitateak bi alderdi horiek (eta beste eremu batzuetako kontraesanak; adibidez,
emakumeei inposatzen zaien moral sexual bikoitza: sexiak izan behar dute, baina sexualegiak izan gabe) adierazteko konponbidea aurkitzen du arketipo antagonikoetan oinarrituta:
“Beste subjektu sozialekin ez bezala, subjektu femeninoa publizitatean adieraztean emakumearen benetako disgregazioa gertatzen da, subjektu sozial gisa: koherentziaz uztartu
ezin diren muturreko ezaugarri antitetikoen fragmentazioa”.
Hona hemen ezaugarri horietako batzuk:
— Etxekoandrea/Langilea
— Buruarina/Arduratsua
— Hotza/Sentibera
— Aingerua/Deabrua
— Maitalea/Ama
— Lizuna/Lotsakorra
— Menderatzailea/Menderatua
— Biktima/Heroia
Ikertzaileak ulertzen du estrategia “errazena” dela, baina nabarmentzen du emakume asko
ez direla adierazpen dikotomiko horiekin identifikatuta sentitzen.
Inmaculada Gordillo eta Narcisa Gómez ikertzaileek telebistan irudikatzen den posmatxismoari buruz egindako ikerketan ('Posmachismo en televisión: representaciones de actitudes y comportamientos micromachistas en la publicidad no convencional') estereotipo
femenino eta maskulino nagusiak identifikatu dituzte.
Femeninoei dagokionez, gailentzen da, batez ere, familia zaintzearen ardura duen emakumea. Batzuetan etxekoandrea da, beste batzuetan kanpoan lan egiten du, baina etxeko
zereginez ere arduratzen da. Halaber, azpimarratzen dute emakumearen ikuspegi estereotipatua: irudiaz, estetikaz eta edertasunaz kezkatutako pertsona gisa, objektu sexual gisa,
emozioak menderatzeko gaitasunik gabeko pertsona gisa.
Gainera, ikusi dute sarritan emakumeak gizonen mendeko posizioetan ageri zirela, bai eta
erantzukizun txikiko postuetan ere.
Gizonak, berriz, aditu eta profesional gisa ageri dira, goi-mailako postuetan (emakumeen
gainetik edo haiekin zerikusirik gabe). Gizonak indartsu eta kementsu ageri dira publizitatean, beren emozioak eta erreakzioak kontrolatzen dituzte, familiako buru dira, sarritan aita
ideal gisa irudikatuta, baina askotan etxeko zereginez arduratzeko gaitasunik gabeko pertsona bezala ere ageri zaizkigu. Batzuetan estereotipoa karikatura bihurtzen da; esate baterako, hor ditugu garagardoen iragarkiak: gizonak buruan futbola, garagardoa eta emakumeak baino ez dituen izaki sinple gisa irudikatzen dituzte.
Halaber, iragarkietan gehien ageri diren mikromatxismoak aztertu dituzte, Luis Boninoren
sailkapena oinarri hartuta. Lehenik eta behin, erabilgarriak daude: emakumeak etxeko
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zereginak eta zainketa-lanak egiten ageri dira, eta gizonak ez; horrenbestez, ikusleek bereganatzen dute banaketa desorekatu hori naturala dela. Jarrera horiek oso ohikoak dira,
batez ere, elikagaietan, garbitzeko produktuetan, etxeko gauzetan eta edergaietan. Orobat,
iragarki askotan berretsi da ustezko gailentasun moral maskulinoa; izan ere, gizonen iritziei
balio handiagoa eman zaie, edo emakumeen ikuspegiei indarra kendu zaie.
Martínez Martínez ikertzaileak gaineratu du emakumea dela “produktu deserosoen” iragarkietako protagonista: hemorroideen aurkako produktuak, libragarriak, hortz-haginen finkatzaileak... “badirudi emakumeek soilik behar dituztela horrelako produktuak (alopeziaren
kasua salbuespena da, beharbada)”. Biztanleria femeninoa xede nagusitzat hartzen da elikagaien eta haurrentzako produktuen kasuan, bai eta “askotariko produktu eta zerbitzuen
promozioek sustatutako eskaintza konpultsiboen eroslea”. Amaitzeko, “emakume biluzien
erabilera nabarmena; dena dela, gaur egungo publizitatean gizonak biluzik gero eta sarriago ageri dira”.
Androzentrismoaren adibide argia da, helduak helburu dituen iragarki batean haurtxo bat
baliatzen denean, bai emozioak sortzeko, bai etorkizuna, gizadia edo antzeko alderdiak irudikatzeko, mutiko bat hautatzen da, edo mutiko gisa identifikatzea bideratzen da (genero
maskulinoa erabiltzearen bidez, edo neskatoa dela adierazten duten begizta edo bestelako
osagarriak saihestearen bitartez), eta neskatoak erabiliko dira soilik femeninotzat jotako
balioetarako, adibidez, zainketak adierazteko. Iragarkian haurtxoen talde misto bat agertzen
bada, protagonista mutikoa izan ohi da. Eta haurren kontsumora bideratutako produktuen
iragarkietan (indarra eta bizitasuna adierazten duten jarrerak oinarri hartuta) mutikoak izan
ohi dira protagonista, bai eta gurasoak produktu bat eros dezaten konbentzitzeko erabiltzen direnean ere.

HAUR KONTSUMITZAILEAK
Lehen azaldu dugu XX. mendean plastikoa orokortu zenetik, material merke, garbitzeko
moduko eta xaflagarria zen aldetik, jostailuak ez zirela jada artisau-objektuak, merkatuaren
arauen araberako kontsumo-produktuak baizik. Jostailuen industriaren garapenaren ondorioz, publizitatean erabili ohi diren segmentazio-estrategiak sartu ziren, merkatu-txoko
berriak bilatzeko. Giltzarrizko segmentazioetako bat sexuaren araberako banaketan oinarritu zen, baina beste bat adinari lotuta zegoen; alegia, haurrak berariazko xede gisa hartu
ziren. Apustu hori XX. mendearen amaieran egin zen; izan ere, 90eko hamarkada arte,
amak ziren haurrentzako produktuen iragarkien helburu. XXI. mendeko publizitateak haurrekiko lotura zuzenak baliatzen ditu, haiek helduak konbentzitzeko, nahi dituzten produktuak eros ditzaten.
Haurrak kontsumitzailetzat hartzen dira, honako hiru ikuspegi hauetatik: beren diruarekin
erosketak egin ditzakete (adibidez, gozokiak), hirugarrengoen erosketetan eragin dezakete
(adibidez, jostailu bat eska dezake Gabonetarako) eta etorkizuneko erosleak dira; izan ere,
oraindik kontsumitzen ez dituzten markei eta produktuei buruzko ezagutza eta jarrerak
garatzen dituzte haurtzarotik hasita.[12]
Hori guztia dela-eta, haurrak berariazko xede dira. Haurrentzako iragarkiak egiten dituztenek ondo asko dakite eratzen ari diren pertsonak direla; horrenbestez, publizitate hori disei-

[12] BRINGUÉ, Xabier. 'Publicidad infantil y estrategia persuasiva: un análisis de contenido'.
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer10-06-bringue.pdf
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natzeko, haurtzaroko ezaugarri psikologikoak ezagutu behar dira, batez ere publizitatearen
eragin limurtzailea optimizatzeko. Lehen esan dugu publizitate komertzialak, orokorrean,
mezu sinpleak eta eredu estereotipatuak erabiltzen dituela, eta emozioen bidez limurtzen
gehiago ahalegintzen dela, arrazoien bidez konbentzitzen baino. Gainera, joera horiek areagotzen dira iragarkien hartzaileak prozesu kognitiboa garapen-bidean duten haurrak baldin
badira. Helburua ez da produktu ona dela azaltzea, haurrak desira dezan lortzea baizik.
Publizitateak eragin berezia du haurrengan, honako elementu hauen ondorioz: fikzioa eta
errealitatea nekezago bereizten dituzte (txikiak direnean), imitazioa sozializazio-mekanismo
gisa baliatzen dute, eta ikus-entzunezkoekin txundituta geratzen dira (helduen ohiko gaitzespena da haurrak telebistaren aurrean “tentelduta” geratzen direla). Telebistaren bidez
jasotzen dituzte haurrek publizitate-mezuak (bai eta Gabonetarako jostailuen katalogoaren
bidez ere). Orain dela urte batzuk, haurrentzako iragarkiak ordu jakin batzuetan biltzen
ziren, baina Lurreko Telebista Digitala eta ordaindu beharreko plataformak (Canal +) sortu
ondoren, haurrentzako eta gazteentzako programazioa egunean 24 orduz ematen duten
kanalak ugaldu dira (Clan, Disney Channel...), eta horrenbestez, xede hori duen publizitatea dago gau eta egun.
Telebistan emandako jostailu-iragarkien azterketan, Bringuék aurkitu zuen % 86,3 haurrentzako zirela batez ere, % 7,3 erosle helduentzako zirela, eta % 5,6 soilik zirela aldi berean haurrentzako eta helduentzako eginak. Horrez gainera, ohikoa da iragarkien protagonistak haurrak izatea, bai produktuekin jolasean, bai haur ikusleak produktua erosteko animatzen.
“Joko eta jostailuei buruzko mezu limurtzaileen produkzioan eta hedapenean hautatzen
den estrategia da azken erabiltzailearekin zuzeneko komunikaziora jotzea, gehienetan erosle nagusia ez izan arren. Beste modu batera esanda, enpresa iragarlearen iritziz, haurrarekin komunikatzea eraginkorragoa da, erosle nagusian eragiteko duen gaitasunean konfiantza baitu, eta horrek mezua bera eta haren intentzioa definitzen ditu” adierazten du
ikertzaileak.
Adingabeak kontsumitzaile bihurtzeko joera hori ez da unibertsala, ez eta halabeharrezkoa
ere. Suitzan galarazita dago 12 urtetik beherakoentzako publizitatea, eta Italian, berriz, iragarkietan haurrak agertzea debekatuta dago[13].
Espainian ez da horrelako mugatzerik planteatu. Autorregulazioa helburu duten zenbait ekimen izan dira, hala nola Jostailu Fabrikatzaileen Espainiako Elkartearen kode deontologikoa, eta jarraibideen artean daude publizitate-mezuei buruzko orientabide hauek:
“Iragarkiek ez dituzte haurrak bultzatu behar gurasoei edo beste pertsona batzuei produktu horiek erosteko eskatzera.
Iragarkiek ez dute pentsarazi behar haurrarentzako produktua edo zerbitzua erosten duen
ama, aita edo beste heldu bat hobea, argiagoa edo eskuzabalagoa denik, erosten ez duena
baino. Haurrak helburu dituen publizitateak ez du sortu behar berehalakotasunaren edo
esklusibotasunaren sentipenik, “orain”, “soilik” eta antzeko hitzak erabiltzearen bitartez.
Aitzitik, Bringuék egindako azterketaren konklusioa da haurrentzako publizitatean gehien
erabiltzen den estrategia limurtzailea dela produktua eta “haurraren ospea, estatusa, adorea eta ausardia” uztartzea. Horren atzetik ageri dira fantasiaren eta irudimenaren garapena, hezkuntza-balioak, jostailu berria izatea eta modu erakargarrian aurkeztu izana.

[13] 'Los estereotipos de género en la publicidad de los juguetes', Álvaro Pérez-Ugena y Coromina, Esther Martínez Pastor
eta Álvaro Salas Martínez. Madrilgo Juan Carlos Erregea Unibertsitatea.
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Emakunderen arabera (1994), “haurrentzako publizitatea da, zalantzarik gabe, sexuen rolak
muturrera gehien eramaten dituena. Horren arrazoia izan daiteke haurtzaroan identitate
sexuala nortasunaren oinarrizko ezaugarria dela. Horregatik, publizitatean neskatoak femeninoagoak dira eta mutikoak maskulinoagoak, emakume eta gizon helduak baino, hurrenez
hurren”.
Emakundek gogorarazten du haurtzaroa funtsezko etapa dela pertsona osatzeko bidean,
eta garai horretan inoiz baino harberagoa eta eraginerrazagoa dela. Beraz, publizitatea
nonahi dagoen garai hauetan, eta telebistaren kasuan (haurren artean kontsumo handia
duena) bereziki erakargarria denez, iragarkiek funtsezko eragina dute haurren hezkuntzan
eta ikaskuntzan. Hainbat ikerketak nabarmentzen dute hedabideek (batez ere telebistak)
haurren garapen kognitiboan duten eragina. Zenbat eta telebista eta iragarki gehiago kontsumitu, orduan eta joera handiagoa dute indarkeriazko jarreren alde, eta generoari eta
arrazari buruzko iritzi estereotipatuen alde; halaber, erosteko eskaera gehiago egiten dituzte, eta marka iragarleen aldeko erantzuna handiagoa da[14].
Enpresa iragarleen eta publizisten argudioa da beren produktuek gizartean dauden generoereduak jaso baino ez dutela egiten; baina Emakunderen hitzetan esanda, “inork ez du
zalantzarik jada, eredu horiek eraldatzeko premiaz”.
Ala enpresa horiek uste ote dute emakumeen eginkizun bakarra etxekoandre eta ama izatea dela? Publizitateak aldaketa sozialetara egokitzeko duen gaitasuna hizpidera ekartzea
kontrargudio ona izan daiteke.

AMA ÑIMIÑOAK ETA HEROI TXIKIAK
Emakumearen Institutuko Publizitate Sexistaren Behatokiak adierazitakoari jarraituz, jostailuen publizitatearen edukia ez da urtetan aldatu, eta ez da aldaketa sozialen arabera egokitu, haurrengan duen eragina garrantzitsua gorabehera. Izan ere, kontsumoaren hautaketan
eragina izateaz gainera (nahi dituzten jostailuei buruzko erabaki gehienak telebistan ikusitakoaren ondorio dira), iragarkien bidez munduaren deskribapena helarazten zaie.
Horrenbestez, zertan eta norekin jolastuko diren mugatzeaz gainera, haurrek garatuko
dituzten jokabide, jarduera eta jarrerak ikastea eragingo dute.
2003ko Gabonetako Kanpainako 161 jostailuren azterketan Behatokiak aurkitu zuen jostailu gehienen iragarkien helburua sexuaren arabera mugatutako publikoa zela: neskatoentzat
ala mutikoentzat egindako iragarkiak ziren. Neskatoentzat panpinen iragarkiak (% 80,5) eta
etxeko gauzei buruzkoak (% 86,6); mutikoentzat ekintza eta abenturari lotuak (% 91,6) eta
ibilgailuenak (% 87,5). Horrenbestez, bi sexuetako haurrak helburu dituzten iragarki bakanak mahai-jokoenak (% 90) eta eskulanen arlokoak dira, baina azken horien kasuan iragarkien % 68,7k bi sexuak zituzten helburu, eta % 31,2k neskak soilik). Publizitate Ez
Sexistaren Andaluziako Behatokiak joko eta jostailuen kanpainari buruz 2010ean egindako
txostenaren arabera, iragarkien % 6,88 soilik dira edozein sexutako haurrak helburu dituztenak.

[14] Bringué eta De-Los-Ángeles (2000), Ruble Balant eta Cooper (1981), Liebert (1986), Robinson, Saphir eta Kraemer
(2001), eta Pine eta Nash (2003), Pérez-Ugena, Martínez eta Salas ikertzaileek aipatuak 'La representación de género en las
campañas de publicidad de juguetes en Navidades (2009-12)' azterlanean.
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Bi behatokiek azpimarratzen dute iragarki horietan neskatoen jarrera pasiboagoa dela,
txera, arreta eta xarma adieraztea ardatz hartuta; aitzitik, mutikoen jarreran abentura, dinamismoa, garaipena edo agresibitatea dira ezaugarri nagusi.
Emakunderen arabera, mutikoek dagokien bizi-etaparen arabera jokatzen dute publizitatean. Ez dira eredugarriak: bihurriak, geldiezinak, zalapartariak eta errebeldeak dira, bai eta
bortitzak ere. Kezkarik gabe ageri dira, ekintzaileak, energiaz beteak, uste onekoak eta
arriskurik sentitzen ez dutenak. Mutiko horien bizitasunak bihurrikeria guztiak zuritzen ditu.
Alabaina, neskatoen jarrera kontrolatua, ordenatua eta esanekoa da. Etxeko zereginetan
laguntzen dute, beren burua zaintzen dute eta senide txikiagoak ere zaintzen dituzte. Ia
inoiz ez dira errebeldeak, bizitasuna eta energia ez dira haien ezaugarri; aitzitik, samurtasuna dute bereizgarri. Martínez Martínez ikertzailearen hitzetan esanda, “neskatoen (ez
mutikoen) proiekzioa, ama ñimiño gisa, txikitatik etxeko zereginak agintzen zaizkiela, generoari berez dagozkionak izango balira bezala, publizitateak sarritan erabiltzen duen baliabidea da”.
Emakumearen Euskal Erakundearen aburuz, mutikoek eta gizonek protagonizatutako iragarkietan samurtasun falta nabarmenagoa da haurren iragarkietan, helduek protagonizatutako iragarkietan baino.
Emakunderen azterlanak honela sailkatu zituen jostailuak: neskatoentzako produktu gisa
aurkeztutako jostailuak eta mutilentzako produktu gisa aurkeztutakoak. 1994ko ikerketa
izan arren, egindako azterketa baliagarria da gaur egun ere:

NESKATOENTZAKO IRAGARKIAK
— “Amatxok ondo zaintzen nau”. Neskatoak amaren rolean jartzea eta ama-sena sustatzea helburu duten jostailuak. Haurtxoak irudikatzen dituzten panpinak dira, bai eta animalien pelutxeak ere. “Jostailu horiek gero eta sofistikatuagoak dira, eta neskatoek
zaintzeko eta maitasuna emateko funtzioa beren gain hartzea dute helburu”.
Publizitatearen ezaugarria da hizkera “gatzgabe eta gozoegia”.
— “Neskatoek Barbie izan nahi dute”. Barbie motako panpinen ezaugarri nagusiak edertasuna eta erotismoa dira. Emakume modernoaren arketipoaren baliokide dira, handiak
direnean imitatu beharreko eredua. “Hainbat eta hainbat osagarriren bidez, neskatoak
gustuko duen nortasuna eman diezaioke bere ametsari: rock-star, enpresa-zuzendari
eta abar, eta jakina, mutil-lagunaren maitale zoriontsu”.
— “Helduak bagina bezala jolasean”: Neskatoak, emakume diren aldetik, helduak direnean bete beharko dituztela iritzitako funtzioekin identifikatzeko baliagarri izan daitezkeen
jostailuak dira. Etxeko zereginak dituzte ardatz: sukaldeak, plantxak, garbitzeko jolasak... “Produktu horien publizitateak haurren hezkuntza sexistan laguntzen du, eta neskatoen etorkizun logikoa etxekoandre izatea dela adierazten du”. Atal horretan nabarmendu behar dira, halaber, makillatzeko eta ilea apaintzeko jostailuak.

MUTIKOENTZAKO IRAGARKIAK
Publizitateko sexismoari buruzko ikerketak ez dira hain sakonak mutikoentzako iragarkiek
maskulinitate-eredu androzentrikoa nola sendotzen duten aztertzeari dagokionez. Nolanahi
ere, adierazten dute lehiarako jostailuak edo ibilgailuak direla gehienbat, eta abenturak,
arriskua, abiadura eta lehia eskaintzen dituztela. Aitzitik, ez da eskaintzen jostailurik, mutikoei etorkizuneko aitak izaten irakatsiko dienik. Iragarkietan nagusi dira honelako esloga-
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nak: 'Txapelduna izango zara', 'Munduko nagusia izateko aukera duzu', 'Boterea zure
eskuetan dago', 'Azeleratu' eta abar. Aldi berean, ez dira inondik inora ageri samurtasunarekin eta zaintzearekin lotutako mezuak.

SEXISMO TEKNIFIKATUA
Publizitateko sexismoa aztertzeko garaian, iragarkien protagonistak eta helburu duten
publikoa aztertzeaz gainera, beste alderdi batzuk kontuan hartu behar dira. Elementu teknikoek ere sexismoa berregiten dute, rol tradizionalak sendotzen dituzte eta desberdintasunak naturalizatzen dituzte. Marcia Castillo Martín ikertzaileak, marka handien publizitate
grafikoa hizpide hartuta (ez jostailu-iragarkiak), azaldu du gizonentzako produktuetan zuria
eta beltza nagusi direla. Iragarki horietan eremu zabalak edo natura hautatzen dira (askatasuna transmititzeko); aitzitik, emakumeentzako iragarkietan fotografia zapaltzaileagoa da.
Gizonen lehen plano zuzenekin kontrastatzen dute emakumeen gorputz zatikatuekin eta
anatomiako zati jakin batzuetan arreta erakartzeko pentsatutako postura, argi eta pikatuen
erabilerarekin. Kamerari zuzenago begiratzen diote gizonek; emakumeek, berriz, begiak
itxita edo erdi itxita dituzte sarritan[15].
Off ahotsen azterketa oso lotuta dago aurreko ataletan azaldutako erreferentziazko ereduen asimetriarekin. Publizitate Ez Sexistaren Andaluziako Behatokiak joko eta jostailuen
kanpainari buruz 2010ean egindako txostenaren arabera, aztertutako iragarkietako off ahotsen % 84,6 gizonen ahotsak ziren. Emakumearen Institutuko Publizitate Sexistaren
Behatokiaren azterketan ateratako ondorioa ere ildo beretik doa: “mutikoei gehienetan
gizon helduek hitz egiten diete, ekintza, abentura, boterea eta nagusitasuna proposatuz.
Neskatoei hitz egiten dien ahotsa beste emakume batena izaten da, baina helduaren eta
neskatoaren ahotsen artean ez dago hainbesteko desberdintasunik. Neskatoentzako iragarkietan gizon helduen ahots agintariak sartzen dira, baina alderantzizkorik ez da gertatzen: inoiz ez da emakume heldu baten ahotsa entzuten mutikoei mezu bat helarazten;
horrenbestez, femeninoa aintzat ez hartzearen edo arbuiatzearen eskemari eusten zaio”.
Hau da, ahots maskulinoa baliagarria da neskatoei hitz egiteko, baina ahots femeninoa neskatoentzat soilik da erreferentzia egoki. Gainera, off ahotsen tonua ez da berdina: neskatoei hitz egitean “pinpirina eta gozoegia” izan ohi da, kantaria eta txikigarriz josia; aitzitik,
mutikoei hitz egitean, lehiakortasuna eta boterea transmititzen ditu.
Joera hori errepikatzen da publiko helduarentzako iragarkietan: off ahotsa maskulinoa da
gehienetan; izan ere, jakintza, ezagutza, esperientzia eta sinesgarritasuna gizonei esleitutako ezaugarriak dira. Pentsa dezagun, esate baterako, etxerako produktuen iragarkietan:
emakumeak dituzte helburu, argi eta garbi, eta protagonistak emakumeak dira, baina gizon
aditu bat agertzen da, produktu hori gomendatuz, bermatzeko modu gisa.
Hala ere, haurrak helburu dituen publizitateak desioa eragin nahi duenez, arrazoien aurretik, iragarkia erakargarriago egiten duten hitzik gabeko elementuek garrantzi berezia dute:
ekintza, mugimendua, animazioa, musika, kolore biziak eta abar. Horrenbestez, iragarkietako sexismoari buruzko azterketek kontuan hartu behar dute elementu horiek desberdin
erabiltzen ote diren mutikoak, neskatoak edo bi sexuetako haurrak helburu hartzen dituen
produktua denean. Adingabeentzako elikagaien publizitateari buruzko azterlan baten arabera, aztertutako iragarkien % 26,3k irudien erritmo azkarra dute; xede helduari begira
egindako iragarkien kasuan, berriz, portzentajea nabarmen txikiagoa da: % 5,9. Jingle edo

[15] 'La representación de las mujeres en la publicidad gráfica de las grandes marcas'. Marcia Castillo Martín. Alacanteko
Universitat Miguel Hernández.
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iragarki musikal edo abestua erabili ohi da haurrak helburu dituzten iragarkien % 11,35ean,
baina helduentzako iragarkien % 2,1ean soilik. Iragarkien % 37,6k animazio-elementuak
erabiltzen dituzte.
Baliabide tekniko horien erabilera bereiziak estereotipo sexistak sendotzen ditu. Adibidez,
“mutikoentzako” jostailuen iragarkietan musika oso bizkorra erabiltzeak, eta neskatoentzako iragarkiei, berriz, musika eztia jartzeak estereotipoak sendotzen ditu: bizitasuna,
ekintza eta agresibitatea mutilekin lotuta; eta gozotasuna, sentsibilitatea eta pasibotasuna
neskekin lotuta. Mutilak helburu dituzten iragarkiak aire zabaleko eremuetan egiten badira,
eta neskak helburu dituztenak, berriz, eremu itxietan, eremu publikoa biztanleria maskulinoari esleitzea eta eremu pribatua biztanleria femeninoari esleitzea naturaltzat hartzea bultzatuko da.

PUBLIZITATEA SEXISTA BADA, EZ DA BIDEZKOA
Gure antolamendu juridikoan, zenbait legeren bidez berariaz ezarrita dago diskriminazioren
bat -sexuan oinarritua barnean hartuta- bultzatzen duen publizitatea bidegabetzat jotzen
dela, eta horrenbestez, salagarria dela, bai eraginda sentitzen diren pertsonen aldetik, bai
pertsona zein kolektibo diskriminatuen eskubideak defendatzen dituzten erakundeen aldetik.
Publizitateari buruzko Lege Orokorra (1988) aitzindaria zen. Izan ere, 3.a artikuluan ezarri
zuen bidegabea zela “pertsonen duintasunaren kontrakoa den edo Konstituzioan onartzen
diren balore eta eskubideak urratzen dituen publizitatea, bereziki haurrei, gazteei eta emakumeei dagokienez”. Interes legitimoa duten pertsonek, bai eta Emakumearen Institutuak
eta antzeko erakundeek enpresa iragarleari eska diezaiokete iragarkia uztea eta zuzentzea.
1992an, epai batek sexuaren arabera bereizitako jostailuen enpresa bat kondenatu zuen.
Epaiak honela zioen: "Kanpainan bi jostailu-bloke ageri ziren: batak neskatoak zituen helburu, eta panpinak zein etxerako eta sukalderako tresnak soilik eskaintzen zituen; besteak,
mutikoak helburu hartuta, kanpoko munduari eta lanbideei buruzko eskaintza biltzen zuen".
Epaileak erabaki zuen bidegabeko publizitatea zela, Publizitateari buruzko Lege
Orokorraren 3. artikulua oinarri hartuta:
“Bai eskaintzari, bai erabilitako hizkerari, bai planteatzen duen unibertsoari erreparatuta,
mezuak sexistak dira: alde batetik, kulturaren eta zientziaren alorra, eta, bestetik, familia
eta beste eremu batzuk bereizten dituen segregazio soziala eragiten dute; horrenbestez,
emakumea alboratuta geratzen da, eta rol sozial maskulino eta femeninoen banaketa
indartzen eta sendotzen da”. Espainiako epaitegi batek publizitate diskriminatzailea debekatu zuen lehen aldia izan zen.
Telebista bidezko irrati-difusioko jarduerei buruzko legeak (1994), halaber, 8.1 artikuluan
bidegabetzat jotzen zuen diskriminazioa eragiten zuen publizitate oro, sexuaren araberako
diskriminazioa barnean hartuta. Gizonen eta emakumeen berdintasun eraginkorrerako
Lege Organikoak (2007) zenbait aldaketa sartu zituen lege horretan, honako hau barnean
hartuta: “Adingabekoei zuzendutako publizitateak edo tele-salmentak emakumeen eta
gizonen inguruan helarazi beharko du berdintasunezkoa, anitza eta estereotipatu gabea
den irudia”.
Araudi autonomikoek ere diskriminazioa eragiten duen publizitate sexistaren aurka egin
dute, legeen bidez. Otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerakoak, honako hau ezartzen du 26.2. artikuluan: “Debeku da pertsonek, sexu
batekoak edo bestekoak izateagatik, giza duintasun gutxiago edo gehiago dutela edo sexu-
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objektu soilak direla adierazten duen publizitate-iragarki oro egin, eman edo erakustea, eta
baita emakumeen aurkako indarkeria justifikatu, horri garrantzia kendu edo horretara bultzatzen duen oro ere”. Artikulu hori urratzea arau-hauste administratibo larritzat hartzen da,
eta 9.000 euro arteko isunak jar daitezke, beste zigor batzuen artean.
Publizitate Jokabidearen Kodea sektorean dauden autorregulaziorako kodeetako bat da,
“diskriminazioa eragin dezaketen egoerak ez iradokitzeko” konpromisoa hartzen duena,
sexuan oinarritua barnean hartuta, eta kaltetutako edozein pertsonari autokontrolerako
epaimahaiaren aurrean erreklamazioa jartzeko aukera ematen dio.
Herritarrei publizitatearen aurrean ematen zaien babesa sendoagoa da haurrentzako iragarkiak direnean. 1/1996 Lege Organikoak, Adingabeen Babes Juridikoari buruzkoak, Kode
Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea aldatzeaz gain, honako hau eskatzen die erakundeei:
"Bereziki zainduko dute komunikabideek adin txikikoei zuzendutako telesaioetan berdintasun, elkartasun eta besteekiko errespetu baloreak susta ditzaten, eta bortxakeriazko, pertsonen arteko harremanetako esplotazio irudiak edo tratu degradatzaile edo sexista islatzen dutenak ekidin ditzaten"
Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, 3/2005 Legeak, haurrak eta nerabeak zaintzeko
eta babestekoak, 32. artikuluan ezartzen ditu haurrak eta nerabeak helburu dituen publizitateak bete beharreko baldintzak. Artikulu horrek adierazten du iragarkiek ez dutela solidaritate eza edo diskriminazioa bultzatu behar (sexuan oinarritzen dena barnean hartuta) eta
haurrak ez direla agertu behar eduki sexuala duten jarreretan.
Lege horiez gainera, emakumeen eta neskatoen eskubideei buruzko nazioarteko xedapenak daude, kultura-adierazpenek, oro har, eta publizitateak berariaz dituzten zereginei
buruzko erreferentziak jasotzen dituztenak.
Emakumeen aurkako diskriminazio-era guztiak ezabatzeko hitzarmenak (New York, 1979)
2. eta 5. artikuluetan eskatzen die estatuei legegintza-neurriak eta zigorrak ezar ditzatela,
emakumeak diskriminatzeko modu guztiak ezabatzeko, eta aurreiritzi eta estereotipo
sexistak sustatzen dituzten eredu soziokulturalak aldatzeko neurriak ezar ditzatela.
Europako erakundeek estatu kideei aldian behin gogorarazten diete publizitatea zaindu
behar dutela, pertsona guztien duintasunari eta berdintasunari buruzko printzipioak betetzen dituela eta estereotipo sexisten aurka egiten duela bermatzeko, Europako Batzordeak
eta Europako Parlamentuak onetsitako gomendio eta ebazpen hauen bidez, besteak beste:
telebistako publizitatearen printzipioak (1984), emakumearen aurkezpena eta tokia masahedabideetan (1987), eta emakumeen eta gizonen irudiaren tratamendua publizitatean eta
hedabideetan (1995).
Berariazkoa eta sakona da Europako Parlamentuak 1997an onetsitako ebazpena, emakumeek publizitatean pairatzen duten diskriminazioari buruzkoa. Ebazpen horren oinarria da
publizitateak garrantzi handiko eragina duela, portaera-ereduen sortzaile den aldetik, eta
sexismoaren eta arrazakeriaren aurka egiteko potentzial handiko tresna dela. Halaber,
publizitatearen sektoreari eskatzen dio adierazpen sexisten erabilera guztiz baztertzeko.

SEXISMORIK GABEKO JOSTAILUPUBLIZITATEA HELBURU
Jostailu Fabrikatzaileen Espainiako Elkarteak prentsa-ohar bat argitaratu zuen 2013ko
abenduaren 20an. Prentsa-ohar horretan Elkarteak poza adierazten zuen, haurrentzako
publizitatearen kode deontologikoaren jarraipena egiteko batzordeak 2013ko Gabonetan
hedatutako publizitateari buruz ateratako ondorioa izan baitzen indarrean dagoen araudia
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betetzen dela, oro har. Bi erreklamazio soilik egin ziren autokontrolerako epaimahaiaren
aurrean, Jostailu Fabrikatzaileen Espainiako Elkarteko kide ez diren bi enpresen jardunbideari buruz. Haietako bat da sexu bat edo bestea helburu duten jostailuak koloreen bidez
bereiztea, horrek genero-estereotipoen iraupenean lagundu dezaketela iritzita. Alabaina,
Jostailu Fabrikatzaileen Espainiako Elkarteak enpresa iragarleei egindako hobekuntzaeskaeren artean ez dago sexismoa prebenitzeko jarraibiderik.
Haurrentzako publizitatearen lehen kode deontologikoa 1993an egin zen, eta 2010ean
kode hori eguneratu zen. Sexismoari buruzko alderdirik ez du aipatzen, ez eta genero-berdintasuna sustatzeari buruzkorik ere. Hala ere, kode deontologiko horretan jasotako zenbait printzipio baliagarriak izan daitezke feminitatearen eta maskulinitatearen eredu jakin
batzuk sustatzen dituzten iragarkiak zalantzan jartzeko. Adibidez:
— Haur txikien izaera imitatzailea aitortzeak eragin behar du enpresa iragarleek bereziki
zaintzea indarkeria ez dadila erakargarria izan, eta ez dute aurkeztu behar helburu sozial
edo pertsonalak lortzeko metodo onargarri gisa.
— Publizitateko aurkezpenak ez ditu haurrak nahastu behar produktuaren erabilerak
dakartzan onurei dagokienez. Aipatzekoak dira, besteak beste, honako ezaugarri hauek
eskuratzea, zerrenda osoa ez bada ere: indarra, estatusa, ospea, hazkundea, trebetasuna eta buruargitasuna.
— Publizitatea ez da aurkeztu behar sexu-probokazio gisa.[16]
Aitzitik, publizitatean sexismoa identifikatzeko dekalogoak hartu, esate baterako,
Publizitate Ez Sexistaren Andaluziako Behatokiak egindakoa, edo Begirak egindakoa
(Emakunde, 1997), eta jostailu-iragarkiak aztertzeko erabiltzen baditugu, ikusiko dugu dekalogo horietan gaitzetsitako jarduerak ageri direla haurrentzako publizitatean behin eta berriro; esate baterako, genero-rol tradizionalak sendotzea, neskatoei edertasun-estandar bat
arrakastaren adierazle gisa aurkeztea, neskatoak ezkutuan uztea hizkuntzaren erabilera
sexista eta androzentrikoaren bitartez, edo mutikoak panpinen iragarkien hartzaile izateko
aukerarik ez ematea femeninoa generiko gisa erabiliz. Dekalogo horiek proposatzen dute,
orobat, iragarkian pertsonaia femeninoen eta maskulinoen arteko interakzioak berdintasunezkoak ote diren aztertzea.
Herritarrak, oro har (jostailuen industrian, ikus-entzunezkoen sektorean eta publizitate
komertzialaren alorrean diharduten pertsonak barnean hartuta), androzentrismoan hezi
dira, jarrera matxistak naturaltzat hartzen ikasi dute (forma sotiletan, alegia, mikromatxismoetan eta posmatxismoetan), bai eta genero-rolak eta feminitatearen eta maskulinitatearen eredu zurrun eta aniztasunik gabeen mandatuak ere.
Lucía Martínez Odriozolak, genero-ikuspegia aintzat hartzen duen komunikazioan adituak,
azaltzen duenez, sozializazio hori kontuan hartuta, komunikazioan diharduten pertsonek,
soslai sexistarik gabeko edukiak eman nahi badituzte, inertzia androzentriko eta matxista
horiek detektatu behar dituzte, hizkuntzaren eta irudien erabileran, diskurtsoetan, mezuetan, protagonismoetan eta abarretan txertatuta baitaude. Jostailuen iragarkien kasuan,
sexismoa prebenitzeko jarduera kontzientea ezinbestekoa da honako alderdi hauek bermatzeko: mutikoen eta neskatoen, emakumeen eta gizonen presentzia paritario eta bereizi gabea, protagonista gisa eta off ahotsen bidez; haurren aniztasuna adieraztea; estereotipo sexistetan oinarritutako ikuspegiak alde batera utzi, eta jostailuen erabilera eta erakargarritasunak kontuan hartzea, eta haurren gustu, afizio eta fantasiak ere aintzat hartzea,
haurren sexua edonolakoa izanda ere.
[16] http://www.anunciantes.com/descargas/Convenio_juguetes.pdf
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2

METODOLOGIA:
ADIERAZLE-SISTEMA
ERATZEKO PROZESUA

SARRERA

2.1

Joko eta jostailuen publizitatean sexismoa detektatzeko adierazle-sistema bat sortzeko
nahiaren oinarrian hipotesi hau dago: publizitateak feminitatearen eta maskulinitatearen
eredu tradizionalak betikotzen ditu, gaur egun ere, eta eragin zuzena du haurren balioen eta
jarreren esparrua eratzeko prozesuan. Alabaina, iragarkietako eredu sexista horiek detektatzea ez da beti erraza izaten. Batzuetan argi eta garbi hautemateko modukoa da, esate
baterako, “Ni Barbie nintzen eta zu Hot Wheels-eko txapelduna. Ados?” iragarkiaren
kasuan. Beste batzuetan, lausoagoa da, ñabarduretan edo iragarkien euskarrietako elementu teknikoetan hautematen da (gama kromatikoa, off ahotsa, plano motak, protagonistaren keinu edo jarrerak...).
Baliteke joko eta jostailuen iragarkietan elementu sexistak detektatzeko aztertu beharreko
eremu eta euskarrien aniztasuna izatea sexismoa aztertzeko eredu estandarizaturik ez izatearen kausa. Gero ikusiko dugun bezala, hainbat azterlan eta ikerketa argitaratu dira arlo
horretan, baina gehienetan mugatuak dira (aldagaien multzo mugatu baten azterketa zehatzak) edo zabalegiak (balio gutxiagoko adierazleak barnean hartuta), eta arazo operatiboak
dituzte; horrenbestez, zaila da interpretazioa egin eta ondorioak ateratzea.
Labur esanda, ''Sexismoa joko eta jostailuen 2013ko publizitate-kanpainan. Sexismoa antzemateko tresna'' azterlan honen funtsezko helburuetako bat da, hain zuzen, lehendik
egindako lan guztiak aztertzea, azterketa-sistema orekatu eta funtzionala eraikitzeko (zabaltasuna eta eraginkortasuna uztartuz), sendoa eta irauteko modukoa. Tresna eraginkorra
izan behar du, euskarri desberdinetan hedatutako joko- eta jostailu-iragarkietan sexismoa
detektatzeko giltzarrizko adierazle guztiak barnean hartzen dituena.
Benchmarking-prozesu horrez gainera, tresnaren kalitatea sendotzea helburu hartuta,
publizitatearen, komunikazioaren eta berdintasunaren alorreko adituek osatutako kontraste-talde baten aholkularitza izan dugu (parte-hartzaile horietako batzuk BEGIRA batzordeko
kide dira), eta amaitzeko, adierazleak testatu dira, irizpideak baliozkotzeko irizpide nagusien
arabera.

ADIERAZLEAK
OSATZEKO FASEAK

2.2

Kapitulu honetan azalduko dugu adierazle-sistema sortzeko jarraitutako prozesua; izan ere,
sistema horren egokitasunak funtsezko garrantzia du ikerketarako.
Adierazle-sistema fidagarria, denboran egonkorra eta komunikazio-euskarri desberdinetarako baliagarria izango dena eraikitzea helburu hartuta, 5 fase hauek planteatu dira:
1. Erreferentziako azterlanak bilatzea eta bibliografia berrikustea
2. Benchmarkinga eta adierazleen atariko taula
3. Adierazleak berrikustea eta adierazle berriak gehitzea
4. Adierazle-sistema testatzea
5. Adierazle-sistema sendotzea eta egonkortzea
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Hori guztia lankidetzaren bidez: Kualitate Lantaldea, adituen taldea, Emakundeko bilerak,
Begira Batzordea eta June Fernández kolaboratzaile moduan

I. FASEA. ERREFERENTZIAKO AZTERLANAK
BILATZEA ETA BIBLIOGRAFIA BERRIKUSTEA
Metodologia: Desk research / Lankidetza
Bibliografia interesgarria bilatu dugu, batez ere gai berari buruzko azterlanak (sexismoa jostailuen publizitatean) eta lotura duten beste eremu batzuei buruzkoak: publizitate sexista,
jostailu ez sexisten eta ez bortitzen gidaliburuak...
Bildutako erreferentzien artean askotariko dokumentuak daude: azterlanak, dekalogoak,
ikerlanak, sentsibilizatzeko materialak eta abar, bai erakunde publikoenak (unibertsitateak,
emakumeen institutuak, ikus-entzunezkoen batzordeak...), bai erakunde pribatuenak (sindikatuak, fundazioak...).
Hasierako bibliografia Emakundeko langileei bidali ostean, erakunde horrek dokumentumultzo berri bat bidali du, adierazleen taula osatzeko lagungarria. Gehienak Emakundek
berak egindako azterlanak dira, bai eta aurreko ikerketetan erabilitako dokumentuak ere.

II. FASEA. BENCHMARKINGA EGITEA ETA
ADIERAZLEEN ATARIKO TAULA AURKEZTEA
Metodologia: Desk research
Oinarri bibliografikoa zehaztu ondoren, dokumentuak aztertu dira, haietan ageri diren adierazleak ateratzeko. Ikerketa honetan erabiltzeko interesgarriak izan daitezkeen dokumentuen lehen hautaketa egin du Kualitate Lantaldeak.

III. FASEA. ADIERAZLEAK BERRIKUSI DIRA, BEGIRA
BATZORDEAREKIN ETA ADITUEN TALDEAREKIN
Metodologia: Desk research / Lankidetza
Emakundek, adituen taldearekin batera, adierazleen atariko taula baliozkotu, eta definitzen,
operatibo bihurtzen eta hautaketa-kategoria egokiak ematen lagundu du. Horrez gainera,
gainerako azterlanetan aintzat hartu gabeko adierazle berriak proposatu ditu.
Horiek guztiak kontuan hartuta, batzordeak bereizi ditu, alde batetik, oraingo pilotatzean
erabiliko diren adierazleak, eta bestetik, etorkizuneko edizioetan berrikusi eta planteatu
beharrekoak.
— PROZESUAN ATERATAKO 56 ADIERAZLEAK
— AZTERLANERAKO HAUTATUTAKO 36 ADIERAZLEAK
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— ETORKIZUNERAKO PLANTEA DAITEZKEEN 20 ADIERAZLEAK (azterlan honetarako
hautatu ez direnak).
— % 62 ADIERAZE BERRIAK (beste azterlan batzuetan erabili ez direnak) EDO BERREGINDAKOAK (beste azterlan batzuetan erabilitako adierazleak aldatuta). Gainerako
% 38, berriz, BENCHMARKINGETIK ATERA DIRA.

Adierazleen banaketa, komunikazio-euskarriaren arabera:
Jasotako edota sortutako 56 adierazle guztietatik…
— 50 aplika dakizkieke telebistako iragarkiei (% 89)
— 36 aplika dakizkieke katalogoetako iragarkiei (64%)
— 9 aplika dakizkieke irratiko iragarkiei (% 52)
— 41 aplika dakizkieke prentsa idatziko zein digitaleko iragarkiei (% 73)
— Eta % 84 bi euskarriri edo gehiagori aplika dakizkieke.
* Ikus 1. eranskina

IV. FASEA. ADIERAZLE-SISTEMA TESTATZEA
Metodologia: Kodifikazio esperimentala
Adierazle interesgarriak definitu ostean, iragarkien lagina kodifikatu da, eraginkortasuna
ebaluatzeko. Horretarako, honako kontrol-irizpide hauek hartu dira kontuan:
1. Baliozkotasuna. Neurtu nahi duguna neur dezala, aurreikusitako helburuetara doituta.
2.

Fidagarritasuna. Beti berdina neur dezala denboran zehar (kalkulatzeko moduan eta
interpretazioan aldaketarik gabe).

3. Xumetasuna. Datua lortzeko ez dadila beharrezkoa izan gehiegizko denbora erabiltzea.
4.

Argitasuna. Ulergarria izan dadila, interpretatzeko, deskribatzeko eta kalkulatzeko
moduari buruzko zalantzarik gabe.

5. Desagregazioak egiteko aukera eman dezala, zenbait segmentazioren bidez: produktu
motaren arabera, hedabidearen arabera, euskarriaren arabera...
6. Erabilgarria. Elementu sexistak detektatzeko baliagarria izan dadila.
7. Esklusibotasuna. Sistema osatzen duten kategoriak berdingabeak izan daitezela, beste
batekin nahastezinak.
Prozesu horren bidez identifikatu dira adierazle bakoitza kodifikatzeko, estatistikoki ustiatzeko eta interpretatzeko garaian sortzen diren arazoak; horrenbestez, lehen adierazitako
kalitate-irizpideak betetzen dituztenak soilik hautatu dira, ikerlan honetan aplikatzeko. 2.
eranskinean jasota daude 36 adierazle horiek, zehazki definituta eta kategoriatan banatuta.
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ESTATU OSTEAN ERABILIKO DIREN ADIERAZLEAK, GUZTIRA: 36 (% 64)

V. FASEA. ADIERAZLE-SISTEMA
SENDOTZEA ETA EGONKORTZEA
Metodologia: Lankidetza
Fase hau garapen-prozesuan dago gaur egun. Etorkizuneko azterketak kontuan hartuta,
Emakundek, BEGIRA batzordeak eta adituen taldeak ebaluatuko dituzte lortutako emaitzak, eta adierazle bakoitzarekin jarraitzea egoki den ala ez aztertuko dute. Halaber, “etorkizunerako plantea daitezkeen” adierazleetako batzuk sartzeko aukera kontuan hartuko
dute.
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3

EMAITZEN
TXOSTENA

AZTERLANAREN
FITXA TEKNIKOA
Azterlan hau honako ezaugarri teknikoen arabera egin da:
•

Informazioa bildutako egunak: 2013ko azaroaren 18tik 2014ko urtarrilaren 5era arte
(45 grabaketa-egun).

•

Euskarri eta hedabide monitorizatuak*: 4 kanal (telebista, irratia, prentsa idatzia,
prentsa digitala eta katalogo espezializatuak) eta 39 hedabide.
— Telebista (10 hedabide): ETB2, ETB1, ETB3, Cuatro, Antena3, Tele5, LaSexta,
Disney Channel, Boing, Neox.
— Irratia (5 hedabide): Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Onda Cero, Radio Nervión,
Cadena Cope.
— Prentsa idatzia eta digitala (12 hedabide): ABC, Berria, Deia, Diario de Noticias de
Álava, Diario de Noticias de Gipuzkoa, El Correo, El Diario Vasco, El Mundo, El
País, Gara, La Razón, Marca.
— Katalogo espezializatuak (12): Imaginarium, El Corte Inglés, EurekaKids, Carrefour,
ToysRus, Eroski, Makro, Juguettos, Juguetilandia, Game, Chicco, Drim.

•

Grabatutako orduak (irratia eta telebista): 142 telebista-ordu eta 42 irrati-ordu (14 eta
8,5 kanal bakoitzeko, hurrenez hurren), haurren audientzia handiena duten ordu-tarteei
lehentasuna emanda (7-10 am, 6-9 pm).

•

Bildutako iragarkien kopurua: aparteko 200 iragarki (186 telebistakoak, 10 prentsa
idatzi eta digitalekoak, eta 4 irratikoak)

•

Bildutako iragarkien guztirako iraupena: 49 minutu eta 15 segundo.

•

Erabilitako adierazleen kopurua: 36 (ikus 3. kapitulua, adierazleen eraikuntza).

•

Iragarkiak hautatzeko metodologia: grabatutako orduak berrikustea eta aztertuko
diren iragarkiak hautatzea.

•

Azterlanaren metodologia eta kronograma: prozesuaren urrats nagusiak
— Proiektua aurkeztea eta baliozkotzea.
— Erreferentziazko azterlanen dokumentazioa berrikustea.
— "Begira" batzordean aurkeztea.
— Adierazleen taula osatzea.
— Adituen taldeak adierazleen taula baliozkotzea.

(*) Prentsan eta irratian detektatutako iragarkien kopuru txikiaren ondorioz, eta azterlanerako duten baliagarritasun eskasa
kontuan hartuta (banatzaileen eta marken sustapenerako iragarkiak, ez produktu zehatz batzuenak), azterlanetik kanpora
geratu dira hasieratik.
(*) Aldi berean, publizitate-liburuxkak azken azterketan ez sartzea erabaki da, haien kategoriak ezin baitira parekatu ikus-entzunezkoei dagozkien kategoriekin.
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— Iragarkiak biltzea.
— Kodifikazioa, tabulazioa eta ustiapen estatistikoa.
— Txostena idaztea.
— Adituen taldearekin azterlana berrikustea eta kontrastatzea.
— "Begira batzordean aurkeztea.

•

Egindako azterketen kopurua
DATU DESKRIBATZAILEAK: 4
IRAGARKIEN PROTAGONISTEN AZTERKETA: 7
IRAGARKIETAKO JOKO EDO JOSTAILUEN AZTERKETA: 3
IRAGARKIETAKO ELEMENTU TEKNIKOAK: 12
HITZEZKO ETA HITZ GABEKO HIZKUNTZAREN AZTERKETA: 8
EGINDAKO AZTERKETAK, GUZTIRA: 34
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DATU
DESKRIBATZAILEAK

3.1

IRAGARKIEN KOPURUA
ETA IRAUPENA

3.1.1

Aztertutako 186 telebista-iragarkiek 49 minututik gora hartu zuten, guztira. Batez beste, iragarki bakoitzak 15,9 segundo hartu zituen; hau da, iragarkietan ohikoa den 20 segundoko
iraupena baino gutxiago.

IRAGARKIEN BANAKETA,
ESTREINAKOZ EMANDAKO
EGUNAREN ARABERA

3.1.2

Azterlanean bildutako datuak oinarri hartuta, ikusten da iragarkien kanpaina bete-betean
hasi zela abenduan sartu ondoren. Jostailu-iragarkien % 4 soilik jaso ziren estreinakoz azaroan; gehienak (% 95) 2013ko azken hilabetean eman ziren estreinakoz.

%4,3

%0,5

AZAROA
ABENDUA
URTARRILA

%95,2
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IRAGARKIEN BANAKETA,
HIZKUNTZAREN ARABERA

3.1.3

Joko eta jostailuen iragarkien % 98,9 gaztelaniaz eman ziren, eta % 1euskaraz.

%1,1

GAZTELANIAZ
EUSKARAZ

%98,9

IRAGARKIEN BANAKETA,
MARKA FABRIKATZAILEAREN
ARABERA

3.1.4

Famosa, Mattel eta Hasbro izan ziren aztertutako hedabideetan 2013-2014 kanpainan iragarki desberdin gehien eman zituzten markak. Hiruren artean, iragarki guztien % 40tik gora
eman zituzten.
49

30

26
19

Famosa

Mattel

Hasbro

15

Fisher
Price

12

11

Giochi Nintendo
Preziosi

IRAGARKI-KOPURUA
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10

Play
Mobil

7

7

Lego

Cife

Beste
batzuk

IRAGARKIEN
PROTAGONISTEN
AZTERKETA

3.2

IRAGARKIETAN AGERI
DIREN PERTSONAIAK

3.2.1

Iragarkietan ageri diren pertsonaiak hiru azpikategoriatan banatu dira azterketarako: haurraren figura (neskato/mutiko), gurasoaren figura (ama/aita) eta neskato/mutiko baten figura pertsonifikatua.
Pertsonaia femeninoak gehiago ageri dira iragarkietan: bildutako iragarkien % 56an neskato bat ageri da (mutikoak baino portzentajezko 6 puntu gehiago). Irudi pertsonifikatuei
dagokienez (panpinak), haien artean ere femeninoak nagusi dira, maskulinoen gainetik.
56,5
50

31,2
23,7
14
9,7

NESKATO FIG. MUTIKO FIG.
PERTS.
PERTS.

AMA

AITA

7,5

NESKATOA

MUTIKOA

INOR EZ

(%) iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

Iragarkietan ageri diren pertsonaiak aztertu ostean, protagonista nagusiei erreparatuko
diegu. Hiru mota aztertuko ditugu: Mutikoa (mutikoa + mutikoak + mutiko figura pertsonifikatua), Neskatoa (Neskatoa + neskatoak + neskato figura pertsonifikatua), Mistoa (neskato bat eta mutiko bat elkarrekin protagonista dira)
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IRAGARKIEN PROTAGONISTA
NAGUSIAK

3.2.2

Iragarkien % 36,6an protagonista femeninoa da (neskatoa, neskatoak, neskato baten figura pertsonifikatua) lehentasuna duena, eta %28,5ean protagonista maskulinoa da.
Iragarki mistoetan (% 29) bi sexuak garrantzi berarekin ageri dira (espazioa, iraupena...).

%5,9
%28,5
%29

MUTIKOA
NESKATOA
MISTOA
PROTAGONISTARIK GABE

%36,6

Xehetasunei gehiago erreparatuta, ikusten da protagonista femeninoak nagusi direla, bai
hezur-haragizko protagonisten kasuan (+ % 2,7), bai figura pertsonifikatuen kasuan (+ %
4,9). Laburbilduz, publizitateak batez ere neskatoak ditu helburu, mutikoen gainetik.

29,0
23,7

21,0

12,4
7,5

MUTIKO FIG.
PERTS.

5,9

NESKATO FIG.
PERTSONA

MISTOA

NESKATOA

MUTIKOA

PROTAGONISTARIK GABE

(%) protagonista nagusi gisa, iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta
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PROTAGONISTA
NAGUSIEN ADINAK

3.2.3

Grafiko honek azaltzen duen joera da mutikoek protagonizatutako iragarkietan protagonistaren adina handiagoa dela, neskatoek protagonizatutako publizitatean eta eredu mistoan
baino.
37,7

35,3
30,9

29,6
25,9

31,5

20,8
16,2

17

14,7

17
9,2

7,5
3,7

2,9
NESKATOA

MUTIKOA

11TIK GORA

3TIK BEHERA

7TIK 11RA

ZEHAZTUGABEA

MISTOA

3TIK 7RA

(%) sexu bakoitzak protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

PROTAGONISTEN TAMAINA
ERLATIBOA

3.2.4

Gutxienez mutiko bat eta neskato bat ageri diren iragarki gehientsuenetan, bi sexuetako
pertsonak tamaina berekoak dira (% 82,8). Hala ere, mutikoa neskatoa baino handiagoa
izatea gehiagotan gertatzen da, alderantziz baino.

%7,8

%9,4

MUTIKO ALTUAGOA / HANDIAGOA
NESKATO ALTUAGOA / HANDIAGOA
BERDINAK

%82,8
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PROTAGONISTEN ARTEKO
INTERAKZIOAK

3.2.5

Iragarkien protagonista nagusia maskulinoa denean, interakzio eza, adiskidetasuna eta
ama-ume interakzioa (batez ere haur txikientzako produktuetan) dira harreman ohikoenak,
eta haien atzetik adiskidetasun eza. Neskatoen kasuan, adiskidetasuna gailentzen da, gainerakoen oso aurretik, eta mistoetan familiako interakzioak eta adiskidetasuna.
70,4
52,9
40,7
22,2
18,5
14,8
3,7

21,6

18,5

15,7

11,1
0,0

0,0

MUTIKOA

7,8
0,0 0,0

0,0

NESKATOA

INTERAKZIORIK EZ

AMA-UMEAK

ADISKIDETASUNA

FAMILIAKOA

ADISKIDETASUNIK EZ

BESTE BATZUK

2,0

MISTOA

(%) sexu bakoitzak protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

LANBIDEEN EDO
OKUPAZIOEN BANAKETA,
SEXUAREN ARABERA

3.2.6

Bai mutikoek, bai neskatoek protagonizatutako iragarkietan, lanbide bat esplizituki edo
inplizituki ageri da iragarkien % 40an gutxi gorabehera.

MUTIKOAK(*)

NESKATOAK(*)
(%) sexu bakoitza agertutako
iragarkien guztizko kopurua

%39,4

%39,2
%60,8

%60,6

LANBIDERIK GABEAK

LANBIDERIK GABEAK

LANBIDEA DUTENAK

LANBIDEA DUTENAK

(*) Mutikoen eta neskatoen azterketa segmentatuetan sartu dira figura pertsonifikatuei dagozkien datuak.
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Etxekoandreak, ile-apaintzaile/estetizistak eta modeloak dira neskatoek protagonizatutako
iragarkietan gehien agertutako lanbide edo okupazioak, aurrerago adieraziko diren arketipoekin bat eginez.

NESKATOAK(**)
42,6

18,5
14,8
11,1

MODELOA

9,3

ILEAPAINTZAILEA

9,3

OSTALARIA

ETXEKOANDREA

ALBAITARIA

BESTE
BATZUK

(%) lanbidea agertutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

Lanbidea

% erlat.(**)

% absol.(***)

Etxekoandrea

18,5

7,3

Ile-apaintzailea

14,8

5,8

Modeloa

11,1

4,3

Ostalaritza

9,3

3,6

Albaitaria

9,3

3,6

Medikua

7,4

2,9

Abeltzaina

7,4

2,9

Militarra/polizia

7,4

2,9

Dantzaria

5,6

2,1

Arkeologoa

3,7

1,4

Kirolaria

1,8

0,7

Saltzailea

1,8

0,7

(**) % erlat.: erreferentziatzat hartu da protagonistari lotuta lanbide bat azaltzen duten iragarkien unibertso partziala.
(***) % absol.: erreferentziatzat hartu da aztertutako iragarkien unibertso osoa.
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Militarra/polizia eta pilotua dira mutikoek protagonizatutako iragarkietan gehien agertutako
lanbideak. Neskatoek protagonizatutako iragarkietan ageri diren lanbide asko intentsitate
txikiagoz ageri dira edo ez dira batere ageri mutikoen kasuan.

MUTIKOAK(**)
32,7
26,5

24,5

10,2
6,1

6,1

OSTALARIA

KIROLARIA

MILITARRA/
POLIZIA

PILOTUA

SUHILTZAILEA

BESTE
BATZUK

(%) lanbidea agertutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

% erlat.(**)

% absol.(***)

Militarra/polizia

32,7

12,8

Pilotua

24,5

9,6

Ostalaritza

10,2

4,0

Lanbidea

Suhiltzailea

6,1

2,4

Aztia

6,1

2,4

Abeltzaina

6,1

2,4

Kirolaria

6,1

2,4

Dantzaria

4,1

1,6

Arkeologoa

4,1

1,6

(**) % erlat.: erreferentziatzat hartu da protagonistari lotuta lanbide bat azaltzen duten iragarkien unibertso partziala.
(***) % absol.: erreferentziatzat hartu da aztertutako iragarkien unibertso osoa.
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ARKETIPOEN BANAKETA(*),
SEXUAREN ARABERA

3.2.7

Protagonistaren sexuari lotutako arketipoak gehiagotan ageri dira neskatoek protagonizatutako iragarkietan, mutikoek protagonizatutakoetan baino (ikus 2. eranskina).

MUTIKOAK(*)

NESKATOAK(*)

%34,4
%46
%54
%65,6

ARKETIPOA DUTENAK

ARKETIPOA DUTENAK

ARKETIPORIK GABEAK

ARKETIPORIK GABEAK

(%) sexu bakoitza agertutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

Konnotazio bortitz handienak dituzten arketipoak dira, hain zuzen, mutikoek protagonizatutako iragarkietan gehien ageri direnak (heroia, gerraria).

MUTIKOAK(**)
46,5

20,9
11,6
7
2,3
ATLETA

ABENTURAZALEA ZIENTZIALARIA/
SORTZAILEA

HEROIA

GERRARIA

(%) arketipo maskulinoa duten iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

(*) Mutikoen eta neskatoen azterketa segmentatuetan sartu dira figura pertsonifikatuei dagozkien datuak.
(**) % erlat.: erreferentziatzat hartu da protagonistari lotuta lanbide bat azaltzen duten iragarkien unibertso partziala.
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Gerraria
Heroia
Zientzialaria/Sortzai.
Abenturazalea
Atleta
Saltzailea
Aingerua

% erlat.(**)

% absol.(***)

46,5
20,9
11,6
7,0
2,3
0
0

21,5
9,7
5,4
3,2
1,1
0
0

Protagonista femeninoa duten iragarkietan, gehien ageri diren arketipoak edertasun pertsonalarekin (irtirina, fashion) eta etxeko eremuarekin (etxekoandrea, ama eta emaztea,
zaintzailea…) lotuta daudenak dira.

NESKATOAK(**)
34,9
27
23,8
17,5

20,6

12,7

ETXEKOANDREA

AMA ETA
EMAZTE

BARBIE,
FASHION

ZAINTZAILEA

IRTIRINA

BESTE BATZUK

(%) arketipo femeninoa duten iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

Irtirina
Zaintzailea
Barbie, fashion
Ama eta emaztea
Etxekoandrea
Printzesa
Modernoa
Sexuala
Gerraria
Kontsumista
Osansutsua
Heroia

% erlat.(**)

% absol.(***)

34,9
27,0
20,6
17,5
12,7
9,5
7,9
6,3
3,2
3,2
1,6
1,6

20,9
16,2
12,4
10,5
7,6
5,7
4,8
3,8
1,9
1,9
0,9
0,9

(*) Mutikoen eta neskatoen azterketa segmentatuetan sartu dira figura pertsonifikatuei dagozkien datuak.
(**) % erlat.: erreferentziatzat hartu da protagonistari lotuta arketipo bat azaltzen duten iragarkien unibertso partziala.
(***) % absol.: erreferentziatzat hartu da aztertutako iragarkien unibertso osoa.
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IRAGARKIETAKO JOKO
EDO JOSTAILUEN
AZTERKETA

3.3

IRAGARKIEN BANAKETA,
JOSTAILU MOTAREN
ARABERA

3.3.1

MUTIKOAK
Ekintza-figurak eta eskalan egindako ibilgailuak dira mutikoek protagonizatutako iragarkietan gehien ageri diren produktuak (jostailu guztien % 50 dira).

%26,4
%49,1
EKINTZA-FIGURAK
ESKALAN EGINDAKO IBILGAILUAK

%24,5

BESTE JOSTAILU BATZUK

(%) mutikoek protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

Bigarren maila batean ageri dira bideojokoak, haur txikien jostailuak, eskulanak eta mahaijokoak.
Deigarria da mutikoentzako jostailuak askotarikoak direla, eta neskatoen artean, berriz,
aukera mugatuagoak dira.
26,4

24,5

13,2
9,4

7,5
3,8

1,9
Panpinak eta Akzio-figurak Beste figura Lehen
osagarriak
batzuk
haurtzaroa

5,7

Eskalan Elektronikoak Eskulanak
egindako
ibilgailuak

5,7
1,9
Mahaijolasak

Kontsolak eta
bideo-jokoak

(%) mutikoek protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta
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Beste
batzuk

NESKATOAK
Mutikoen iragarkietan ekintza-figurak ageri baziren, batez ere, neskatoen kasuan panpinak
gailentzen dira, guztien % 62,7 baitira.

%37,3
PANPINAK ETA OSAGARRIAK

%62,7

BESTE BATZUK

(%) neskatoek protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

Panpinen eta osagarrien ostean, edertasunerako jostailuak eta eskulanak ageri dira,
garrantzi handiena duten kategoria gisa.

62,7

7,5

3

Panpinak eta Beste figura Lehen
osagarriak batzuk eta haurtzaroa
osagarriak

7,5

Eskulanak

9

3

3

1,5

Etxea eta Edertasun- Kontsolak eta Kirolinguruak jostailuak bideo-jokoak jostailuak
antzerakotzeak

1,5

1,5

Musikatresnak

Beste
batzuk

(%) neskatoek protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta
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MISTOAK
Mahai-jokoak eta bideojokoak dira bi sexuetako protagonisten iragarkiak dituzten produktu-kategoriak.

%35,2
%44,4
MAHAI-JOLASAK
KONTSOLAK ETA BIDEO-JOKOAK
BESTE BATZUK

%20,4

(%) bi sexuek protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

Mahai-jokoen eta bideojokoen ondoren, eskulanak eta beste figura batzuk dira bi sexuetako protagonistak dituzten iragarkietan gehien ageri diren produktuak.

7,4

7,4
5,6

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

1,9

Panpinak eta Akzio-figurak Beste
Lehen Eraikuntzak Elektronikoak Eskulanak
osagarriak
figura batzuk haurtzaroa

1,9

1,9

Edertasunjostailuak

Mozorroak

(%) bi sexuek protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta
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Ikasteko Beste batzuk
jolasak

JOKO EDO JOSTAILUAREN
MAILA TEKNOLOGIKOAREN
AZTERKETA

3.3.2

Mutikoek protagonizatutako iragarkietako joko eta jostailuak teknologikoki aurreratuagoak
dira, neskatoek aurkeztutakoetan ageri direnak baino. Azken horietako gehienak mekanikoak dira.
49,3
35,8
29,6 31,5

30,2
25,4

22,6

19,4

20,4 18,5
11,3

6

MISTOA

MUTIKOA

NESKATOA
ELEKTRONIKOA

MEKANIKOA, FUNTZIO ELEKTRONIKOEKIN

MEKANIKOA

BAT ERE EZ

JOSTAILUAREN GAMA
KROMATIKOAREN
AZTERKETA

3.3.3

Iragarkietan neskatoek erabiltzen dituzten jostailuak arrosak dira, batez ere; produktu maskulinoetan edo mutikoek erabiltzen dituzten produktuetan, berriz, kolore biziak eta neutroak dira nagusi.
61,7
46,7
31,6
21,9
14,4

14,8
7,2
1,6

NESKATOA

MUTIKOA

ARROSA, PASTELAK

NEUTROAK

BIZIAK

HOTZAK, ILUNAK
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IRAGARKIETAKO
ELEMENTU
TEKNIKOAK

3.4

JANTZIEN GAMA
KROMATIKOAREN
AZTERKETA

3.4.1

Joko eta jostailuen gama kromatikoan bezala, arrosa nagusi da neskato protagonisten jantzietan; mutikoen artean, berriz, ez dago horrelako adibiderik.
41,4
37,3

36,5

34,8

21,7

21,2

7
0
MUTIKOA

NESKATOA
ARROSA, PASTELAK

NEUTROAK

BIZIAK

HOTZAK, ILUNAK

(%) iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta, sexuaren arabera
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HONDOAREN GAMA
KROMATIKOAREN AZTERKETA

3.4.2

Tonu neutroak nagusi dira bai mutikoek bai neskatoek protagonizatutako iragarkietan. Hala
ere, kolore arrosa eta pastelen gama kromatikoa gehiago ageri da neskatoen kasuan (portzentajezko 15 puntu gehiago).
49,2

47,6

25,8

22,7

21,7
17,5

13,3

2,3
MUTIKOA

NESKATOA
HOTZAK, ILUNAK

ARROSA, PASTELAK

NEUTROAK

BIZIAK

(%) iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta, sexuaren arabera

IRUDIAREN TRATAMENDUA:
PROTAGONISTEN
KOKALEKUAK

3.4.3

Bi sexuetako protagonistak dituzten iragarkietan, haien kokalekuei dagokienez, jasotako
kasuetan ikusten da gehienetan biak berdin ageri direla (% 64). Hala ere, mutikoak neskatoen aurrean ageri dira iragarkien % 23an.

%23

ERDIAN

%13,1

%63,9

NESKATOA AURREAN
MUTIKOA AURREAN

(%) jasotako kasu guztien kopurua erreferentziatzat hartuta

74

IRUDIAREN TRATAMENDUA:
PLANO MOTA

3.4.4

Protagonistei emandako plano motak aztertuz gero, ikusten da, mutikoen kasuan, “kontrapikatuak” nabarmen gailentzen direla, “pikatuen” gainetik; aitzitik, neskatoen kasuan,
“pikatuak” eta “kontrapikatuak parekatuagoak daude”. Ikus 2. eranskina.
83,3
60,7
39,3
16,7

NESKATOA

MUTIKOA

PIKATUA
KONTRAPIKATUA

(%) iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta, sexuaren arabera

IRUDIAREN TRATAMENDUA:
IRAGARKI BAKOITZEKO
BATEZ BESTEKO
PLANO-KOPURUA

3.4.5

14,7 plano dituzte, batez beste; neskatoek protagonizatutako iragarkiak, berriz, ez dira 13
planotara iristen, batez beste. Mistoak dira plano gutxien dituztenak, batez beste.
14,7
12,8
11,3

NESKATOA

MUTIKOA
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MISTOA

RUDIAREN TRATAMENDUA:
IRAGARKI BAKOITZEKO BATEZ
BESTEKO SEGUNDO-KOPURUA

3.4.6

Ildo beretik, mutikoek protagonizatutako iragarkiek 2 segundo gehiago dituzte, batez
beste, neskatoek protagonizatutako iragarkiek baino. Iragarki mistoak nabarmen laburragoak dira, mutikoenak eta neskatoenak baino.

Mutikoa

Neskatoa

IRUDIAREN TRATAMENDUA:
SEGUNDO BAKOITZEKO BATEZ
BESTEKO PLANO-KOPURUA

Mistoa

3.4.7

Mutikoek protagonizatutako iragarkien plano-kopurua segundoko zertxobait handiagoa da,
batez beste, neskatoek protagonizatutako iragarkiena baino; beraz, iragarki dinamikoagoak
dira.

0,82

0,83

NESKATOA

MUTIKOA

0,77
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MISTOA

AUDIOAREN TRATAMENDUA:
OFF AHOTSAREN
SEXUAREN AZTERKETA

3.4.8

Mutikoek protagonizatutako iragarkietan, off ahotsen % 94 maskulinoak eta helduak dira;
neskatoen iragarkietan, berriz, haurren ahotsak ohikoagoak dira. Iragarki mistoetan off
ahotsa maskulinoa da gehienetan (% 72).
94,1

68,5
61,2

32,8
20,4
4,5

0

NESKATOA
FEM. HELDUA

7,4

5,9

1,5

0

MUTIKOA
MASK. HELDUA

3,7

MISTOA

NESKATOA

MUTIKOA

(%) protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta, sexuaren arabera

AUDIOAREN TRATAMENDUA:
OFF AHOTSAREN
TONUAREN AZTERKETA

3.4.9

Neskatoek protagonizatutako iragarkietan, off ahotsaren tonua leuna da gehientsuenetan;
aitzitik, mutikoek protagonizatutako iragarkietan tonu serio eta autoritarioa da nagusi (%
69). Iragarki mistoetan, off ahotsak maskulinoak izateko joera nabarmentzen bada ere,
tonua leuna izan ohi da (% 80).
100
79,6
68,6
(%) off
ahotsa duten
iragarkien
guztizko
kopurua erreferentziatzat
hartuta,
sexuaren
arabera

31,4
20,4
0
NESKATOA
GOZOA, LEUNA

MUTIKOA
SERIOA, AUTORITARIOA
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MISTOA

AUDIOAREN TRATAMENDUA:
IRAGARKIKO MUSIKAREN
AZTERKETA

3.4.10

Off ahotsaren tonuari buruzko azterketan ikusitakoaren ildotik, neskatoek protagonizatutako iragarkiek musika leuna dute hirutik bitan gutxienez, eta iragarki mistoetan ere halaxe
da. Mutikoak ageri direnean, berriz, musikak erritmo dinamikoagoak ditu iragarkien
% 58an.
68,5

67,6
58,4

37,7
32,3
25,9

5,5

3,7

0
NESKATOA

MUTIKOA

DINAMIKOA

MISTOA

LEUNA

MUSIKARIK GABE

(%) protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta, sexuaren arabera

INGURUAREN TRATAMENDUA:
ESZENOGRAFIAREN
AZTERKETA

3.4.11

Eszenografiaren analisiak ematen duen lehen ondorioa da neskatoek protagonizatutako iragarkietan barnealdeak eta etxeko ingurua azaltzen direla batez ere (% 70); mutikoen
kasuan, berriz % 55 baino ez dira.
59,3

(%) protagonizatutako
iragarkien
guztizko
kopurua erreferentziatzat
hartuta,
sexuaren
arabera

36,8

33,8

28,3
22,6
14,7

26,4

22,6

22,2
14,8

14,7

3,7

NESKATOA

MUTIKOA

ETXEKO INGURUA

BARNEALDEAK

EREMU ZABALA

NATURA
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MISTOA

INGURUAREN TRATAMENDUA:
TESTUINGURUAREN
AZTERKETA

3.4.12

Iragarkietako ekintzaren testuinguruaren azterketak adierazten du ez dagoela desberdintasun handirik mutikoen eta neskatoen artean; bi kasuetan lagunekin eta bakarrik ageri dira
gehienetan. Protagonista mistoa duten iragarkiei dagokienez, gehiagotan ageri dira familiako egoerak.
45,8 45,8

45,7

45,1

39,1
29,4
23,5
13
5,1

3,4

NESKATOA

2,2
MUTIKOA

FAMILIAKOEKIN

BAKARRIK

LAGUNEKIN

BESTE BATZUK

(%) iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta, sexuaren arabera
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2
MISTOA

HITZEZKO ETA HITZ
GABEKO HIZKUNTZAREN
AZTERKETA

HITZEZKO HIZKUNTZA:
PRODUKTUAREN IZENAREN
AZTERKETA

3.5
3.5.1

Produktuen izenen azterketaren bidez ikusten da balio eta mezu desberdinak transmititzen
direla, produktua norentzat den (protagonista nagusia) kontuan hartuta; horrenbestez, sexu
bakoitzari lotutako arketipo, lanbide eta okupazioak bultzatzen dira.
Mutikoek protagonizatutako iragarkietako produktuen izenen %23k sexu horri tradizionalki
lotutako arketipoekin zerikusia dute (abenturazalea, gerraria, zientzialaria/sortzailea…)
edota lanbideekin (polizia, pilotua…). Kontrola, menderatzea eta lehia-izaera dira gehien
ageri diren balioetako batzuk.

MUTIKOAK

%23
ARKETIPOEKIKO LOTURA
ARKETIPOEKIN LOTURARIK GABE

%77

(%) mutikoen iragarkietako produktuen izenen guztizko kopurua erreferentziatzat
hartuta

PRODUKTUAREN IZENA

ZERIKUSIA DUEN ARKETIPOA/LANBIDEA

Fortaleza con escudo y espada
Top agentes secretos
Mike Caballero
Monsuno Combat Chaos
Las aventuras del Oeste
Power Ranger Super Samurai

Gerraria
Polizia
Gerraria/heroia
Gerraria
Abenturazalea
Gerraria

Ikusten denez, haietatik asko jostailu bortitz gisa kalifikatzeko modukoak dira.
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Neskatoei dagokienez, sexu hori helburu duten produktuen izenen % 45 lotuta daude
lehen ikusitako arketipo edo okupazioren batekin. Edertasunaren alorra, magia, fantasia,
etxea eta zainketa dira gehien ageri diren elementuak.

NESKATOAK

%45
%55

ARKETIPOEKIKO LOTURA
ARKETIPOEKIN LOTURARIK GABE

(%) neskatoen iragarkietako produktuen izenen guztizko kopurua erreferentziatzat
hartuta

PRODUKTUAREN IZENA

ZERIKUSIA DUEN ARKETIPOA/LANBIDEA

Barbie en la bailarina mágica

Fantasia/printzesa

Nancy y su tienda de perlas

Saltzailea

Clínica veterinaria maletín

Zaintzailea

La princesa Sofía

Fantasia/printzesa

Avión y yate de Minnie

Fashion/modernoa

Rebelle rompecorazones

Irtirina/modernoa

Little Pony cosquillitas y risitas

Zaintzailea

Nenuco maletín medical chic

Zaintzailea/irtirina
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HITZEZKO HIZKUNTZA:
ESLOGANEN AZTERKETA

3.5.2

Atal honetan, protagonista nagusi mutikoa/neskatoa/mistoa duten iragarkietako esloganen
azterketa xehatuaren bidez, askotariko jokabideak aurkitu dira.
Neskatoak helburu dituzten iragarkietako esloganetan arketipoak transmititzeari dagokionez, % 46an aurkitu da haietakoren bat. Gehienetan honako hauek ageri dira:
fashion/modernoa (% 29), irtirina (% 22), printzesa (% 22) eta zaintzailea (% 13).

NESKATOAK

ARKETIPOEKIKO LOTURA

%46

%54

ARKETIPOEKIN LOTURARIK GABE

29,0
22,0

22,0

13,0

FASHION/MODERNOA

IRTIRINA

PRINTZESA

ZAINTZAILEA

(%) neskatoek protagonizatutako iragarkietako esloganen guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

PRODUKTUAREN IZENA

ESLOGANA

ARKETIPOA

Nenuco cuna-duerme

Con Nenuco eres la mejor mamá

Restaurante Barriguitas

Desde la hora de desayunar cocino sin parar

Etxekoandrea

Señorita Pepis

Con la señorita Pepis tú eres la estrella

Irtirina/fashion

Very Bella

Los mejores consejos de belleza para
maquillarte con estilo

Castillo de cristal little Pony
Ever After High

Podrás disfrutar de este mágico mundo de
fantasía y disfrutar con todos tus ponys
¿Vas de real, o de rebelde?
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Zaintzailea/etxekoandrea/
ama eta emaztea

Irtirina
Printzesa
Bihurria/fashion

Mutikoak helburu dituzten iragarkietako esloganen % 43k arketiporen bat adierazten dute.
Haien artean nabarmentzen dira menderatzearekin eta kontrolatzearekin lotuta dauden
arketipoak: heroia (% 39), gerraria (% 26) eta abenturazalea (% 26) dira ohikoenak, eta
atzetik dago, adibidez, zientzialari-sortzailea (% 9).

MUTIKOAK

ARKETIPOEKIKO LOTURA

%43

%57

ARKETIPOEKIN LOTURARIK GABE

39,0

26,0

26,0

9,0

HEROIA

GERRARIA

ABENTURAZALEA

SORTZAILEA

(%) mutikoek protagonizatutako iragarkietako esloganen guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

PRODUKTUAREN IZENA
Battleship electrónico
Scalextric

ESLOGANA
“El clásico juego de hundir la flota con luces,
sonidos y nuevas superarmas”
“El poder de la competición está en tus manos
con Scalextric”

Radio control go Mini

“Serás el rey de la calle”

Bop It Tetris

“Atrévete con un nuevo desafío”

ARKETIPOA

Militarra / Gerraria
Heroia / Atleta
Heroia
Abenturazalea

Inazuma

“Tu camino a la gloria continúa en Nintendo”

Heroia

Hover Champs

“Tu destreza será tu mejor aliado para luchar
y ganar”

Gerraria / Heroia

Magia Borrás

“Con Magia Borrás aprenderás el mejor truco
del mundo: convertirte en un gran mago”

Zientzialaria / sortzailea
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HITZEZKO HIZKUNTZA:
HIZKERA SEXISTAREN
ERABILERA ESLOGANETAN
(GAZTELANIAZ)

3.5.3

Hizkera sexista erabiltzeari dagokionez, azpimarratzekoa da gaztelaniaz maskulino generikoa erabiltzen dela, pertsonaia maskulino eta femeninoek (mistoak) protagonizatutako iragarkietan. 54 iragarki mistoetan, esloganen %18k maskulinoa soilik erabili zuten.

MISTOAK
%18

MASKULINO GENERIKOA
MASKULINO GENERIKORIK GABE

%82

(%) bi sexuek protagonizatutako iragarkietako esloganen guztizko kopurua
erreferentziatzat hartuta

PRODUKTUAREN IZENA

ERABILERA SEXISTAREN MOTA

Granja sonidos divertidos

“Los niños hacen algo más que jugar”

Trivial edición familia

“¿Quién será el vencedor?”

Maletín fantasía
Animal Crossing New Life

“Si eres un artista maletín fantasía”
“He invitado a mis amigos a pasar el día…”

Los tres cerditos

“El primero en completar la casa ganará”

Uno Attack

“¿Estás listo para el ataque?”

Gestos

“Serás el rey de la mímica con Gestos”

Piktureka

“Con Piktureka Mega Mat, ¡todos al suelo!”

Pictionary

“Ahora Pictionary es para niños y también para adultos”

Super Mario 3D World

“¿Quién es el mejor de la familia?
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Neskatoek protagonizatutako iragarkietako esloganei dagokienez, ikusten da haien % 3k
maskulino generikoa erabiltzen duela emakumeei buruz jarduteko.

NESKATOAK
%3

MASKULINO GENERIKOA
MASKULINO GENERIKORIK GABE

%97

(%) neskatoek protagonizatutako iragarkietako esloganen guztizko kopurua
erreferentziatzat hartuta

PRODUKTUAREN IZENA

ERABILERA SEXISTAREN MOTA

Jirafa balanceos divertidos

“Los niños hacen algo más que jugar”

Nenuco Baby

“Juntos cuidamos de tu mundo”

Neskatoak helburu dituzten iragarkien beste ezaugarri bereizgarri bat da txikigarriak, errimak eta hitz-jokoak erabiltzen dituztela. Azterlan honetan egiaztatu da iragarki horien %
10ean erabiltzen direla baliabide horiek.

NESKATOAK
%10

TXIKIGARRIAK, ERRIMAK
TXIKIGARRIARIK ETA
ERRIMARIK GABE

%90

(%) neskatoek protagonizatutako iragarkietako esloganen guztizko kopurua
erreferentziatzat hartuta
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PRODUKTUAREN IZENA

ERABILERA SEXISTAREN MOTA

Teresa traviesa

“¡Qué traviesa es Teresa!”

Nancy parque infantil

“¡Qué felices, se lo pasan de narices!”

Casa con asa barriguitas

“Hay de todo en la casa con asa de las barriguitas”

Restaurante barriguitas

“Desde la hora de desayunar cocino sin parar”

Consulta médica Nenuco

“¡Qué locura, lo cura todo!”

Nenuco maletín médica chic

“Doctora soy, volando voy”

HITZEZKO HIZKUNTZA:
HIZKERA SEXISTAREN
ERABILERA MINTZALDIETAN

3.5.4

Iragarki mistoetan emandako mezu guztiei erreparatuta, ikusi dugu % 37an maskulino
generikoa erabiltzen dela, protagonistak maskulinoak eta femeninoak izan arren; beraz,
azken horiek ezkutuan uzten dira.

MISTOAK

%37

MASKULINO GENERIKOA
MASKULINO GENERIKORIK GABE

%63

(%) bi sexuetako protagonistak dituzten iragarkien kopurua erreferentziatzat hartuta

PRODUKTUAREN IZENA

MEZUA

Wonderbook
Trivial edición familiar

“Conviértete en un gran mago”
“Para que jugar padres contra hijos sea más divertido”

Granja sonidos divertidos

“Los niños hacen algo más que jugar”

Pictionary

“Uno dibuja y los demás adivinan”

Roco Croco

“Si eres rápido y listo la partida ganarás”

Super Mario 3D World

“¿Quién es el mejor de la familia?”
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MUTIKOAK
Mutiko bat protagonista nagusia den iragarkietan, maskulinoa erabiltzen da orokorrean,
berariaz sexu horretako pertsonak aipatzeko.

NESKATOAK
Neskatoek protagonizatuko iragarkietako mezuetan, kasuen %6an erabiltzen da maskulino
generikoa. Datu horrek garrantzi handiagoa hartzen du kontuan izanez gero haietako batzuetan ez dagoela mutiko bat ere, bigarren mailako protagonista gisa.

NESKATOAK
%6

MASKULINO GENERIKOA
MASKULINO GENERIKORIK GABE

%94

(%) neskek protagonizatutako iragarkien kopurua erreferentziatzat hartuta

PRODUKTUAREN IZENA

MEZUA

Jirafa balanceos divertidos
Ever After High

“Los niños hacen algo más que jugar”
“Ellos pueden aceptar su futuro o rescribir su destino”

La granja de Ponies
Forever Fashion

HITZEZKO HIZKUNTZA:
MEZUETAKO AHOLKUEN
AZTERKETA

“Preparados, tras el torneo el ganador…”
“Comparte con tus amigos, más unidos que nunca”

3.5.5

MISTOAK
Mutikoek eta neskek batera protagonizatutako iragarkietan ohikoak diren aholkuen artean,
“deskubritu” eta “dibertitu” gailentzen dira, iragarkien % 30ean aipatzen baitira.
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MISTOAK
16,7
13,0
9,3
7,4

Deskubritu

Dibertitu

Jolastu

Egin

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

Jaurti

Aukeratu

Elkartu

Lortu

Eraiki

(%) bi sexuek protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

MUTIKOAK
Mutikoek protagonizatutako iragarkiek mistoen antzeko joera dute: “deskubritu” eta
“dibertitu” gailentzen dira. Aholku gehienek jarduera-maila nabarmena adierazten dute
(eraiki, jaurti, jolastu, bizi...).
17,0
13,2
9,4

Deskubritu

Jolastu

Eraiki

7,4

Jaurti

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

Bihurtu

Sortu

Bizi

Ikasi

Prestatu

(%) mutikoek protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta
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NESKATOAK
Neskatoek protagonizatutako iragarkietan desberdintasun batzuk ikusten dira: “deskubritu”, askotan ageri da, baina edertasunaren eta modaren arloko beste batzuk ere badaude
(“diseinatu”, “dekoratu”), bai eta mezu pasiboagoa duten aholkuak ere (“begiratu”).
19,1

10,3

Deskubritu

Sortu

8,8

Dibertitu

5,9

5,9

Aukeratu

Diseinatu

4,4

4,4

4,4

4,4

Begiratu

Jolastu

Dekoratu

Bizi

(%) neskatoek protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta

HITZ GABEKO HIZKUNTZA:
SEXUALIZAZIOAREN
AZTERKETA

3.5.6

Neskatoek protagonizatutako iragarkien % 4k protagonistetako bat sexu-objektu gisa aurkezten dute, batez ere ekintza hauen bidez: aldakak kulunkatzea, zangoak gurutzatzea, keinuak...

%4,4

PROTAGONISTAREN SEXUALIZAZIOA
SEXUALIZAZIORIK GABE

%95,6

(%) neskatoek protagonizatutako iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta
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HITZ GABEKO HIZKUNTZA:
DINAMISMO-MAILA,
SEXUAREN ARABERA

3.5.7

Bi sexuetako protagonistak jardueraren bat egiten ageri dira iragarki gehienetan (jolasean,
produktuaren interakzioan, korrika...). Hala ere, neskatoak gehiagotan ageri dira rol pasiboan mutikoak baino, eta portzentajezko 4 punturen aldea dago batzuen eta besteen artean.
65,4
61,3

38,7

34,6

NESKATOA

MUTIKOA

AKTIBOA
PASIBOA

(%) iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta, sexuaren arabera

HITZ GABEKO HIZKUNTZA:
KEINUEN ETA
MUGIMENDUEN
AZTERKETA

3.5.8

Lehenengo konklusio gisa, azpimarratu behar da neskato protagonistek keinu eta posturak
egiteko joera handiagoa dutela, protagonista maskulinoek baino.
Bestalde, nabarmendu behar da neskatoak askoz ere gehiagotan ageri direla jarrera jakin
batzuetan: gerria mugitzen (+ portzentajezko 8 puntu), objektuak miresten (+ % 15), burua
mugitzen (+ % 20)…
Protagonista maskulinoak neskatoen gainetik ageri dira honako bi kasu hauetan soilik:
eskuak mugitzen (+ % 3) eta keinu mehatxatzaileak/agresiboak egiten (+ % 6).

90

Gerria mugitzen

10,2
2,4
19

Mirespena
Mehatxu-keinua

4,0
1,5
7,2
27

Burua mugitzen
Ohean
Korrika

7,2
5,1
1,6
10,9
10,4
34,3

Eserita

26,4
46,7

Zutik

38,4
43,8
46,4

Eskuak mugitzen

56,2

Irribarre egiten

48
% NESKATOAK
% MUTIKOAK

(%) mutikoen eta neskatoen iragarkien guztizko kopurua erreferentziatzat hartuta
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LABURPEN-TAULA
PROTAGONISTEN AZTERKETA
Adierazlea

Mutikoa

Neskatoa

Iragarkietan agertzea

Mutiko baten presentzia
iragarkien % 50ean.

Neskato baten
presentzia iragarkien
% 57an.

Iragarkien % 41
protagonistaren interakziorik
gabe

Iragarkien % 70
lagunen arteko
interakzioarekin

Militarra (% 13)

Etxekoandrea (% 7)

Gerraria (% 22)

Irtirina (% 21)

(%) iragarkien guztizko kopurua
erreferentziatzat hartuta

Protagonisten interakzioak
(%) mutikoak ageri diren iragarkien
guztizko kopurua erreferentziatzat
hartuta

Gehien ageri diren lanbide edo
okupazioak
(%) dagokion sexuko protagonistak
ageri diren iragarkien guztizko
kopurua erreferentziatzat hartuta

Gehien ageri diren arketipoak
(%) dagokion sexuko protagonistak
ageri diren iragarkien guztizko
kopurua erreferentziatzat hartuta

JOKO EDO JOSTAILUAREN AZTERKETA
Adierazlea

Mutikoa

Neskatoa

Iragarkietan gehien ageri den
produktu-mota

Akzio-figurak (% 26)

Panpinak (% 63)

Funtzio elektronikoak
dituena (% 66)

Mekanikoa (% 49)

Biziak (% 62)

Arrosa, pastelak (%
47)

(%) protagonista nagusi gisa
agertutako iragarkien guztizko
kopurua erreferentziatzat hartuta

Produktuaren maila
teknologikoa
(%) protagonista nagusi gisa
agertutako iragarkien guztizko
kopurua erreferentziatzat hartuta

Produktuaren gama
kromatikoa, protagonistaren
sexuaren arabera
(%) protagonista nagusi gisa
agertutako iragarkien guztizko
kopurua erreferentziatzat hartuta
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ELEMENTU TEKNIKOEN AZTERKETA
Adierazlea

Mutikoa

Neskatoa

Iragarki bakoitzeko batez
besteko segundo-kopurua

18 seg.

16 seg.

% 83 kontrapikatuak

% 40 pikatuak

% 55 etxea eta barnealdeak

% 71 etxea eta
barnealdeak

% 46 bakarrik

% 46 bakarrik // % 46
lagunekin

% 58 musika dinamikoa

% 68 musika leuna

Ahots maskulino heldua (% 94)

Ahur-ahots femeninoa
(% 61)

Tonu serioa (% 69)

Tonu gozo eta leuna (%
100)

(sexu bakoitzekoak protagonista nagusi
gisa egindako iragarki guztiak kontuan
hartuta)

Plano mota
(%) iragarkien guztizko kopurua
erreferentziatzat hartuta, sexuaren
arabera

Eszenografia
(%) protagonizatutako iragarkien
guztizko kopurua erreferentziatzat
hartuta, sexuaren arabera

Testuinguru mota
(%) iragarkien guztizko kopurua
erreferentziatzat hartuta, sexuaren
arabera

Musika mota
(%) iragarkien guztizko kopurua
erreferentziatzat hartuta, sexuaren
arabera

Off ahotsaren sexua eta adina
(%) protagonista nagusi gisa
agertutako iragarkien guztizko kopurua
erreferentziatzat hartuta

Off ahotsaren tonua
(%) protagonista nagusi gisa
agertutako iragarkien guztizko kopurua
erreferentziatzat hartuta

HITZEZKO HIZKUNTZAREN AZTERKETA
Adierazlea

Mutikoa

Neskatoa

Produktuaren izen adierazgarria

Fortaleza con escudo y espada

Barbie en la bailarina
mágica

“Tu destreza será tu mejor
aliado para luchar y ganar”

“Con Nenuco eres la
mejor mamá”

Deskubritu (% 17)
Jolastu (% 13)
Eraiki (% 9)
Jaurti (% 9)
Bihurtu (% 6)

Deskubritu (% 19)
Sortu (% 10)
Dibertitu (% 9)
Aukeratu (% 6)
Diseinatu (% 6)

sexu bakoitzak protagonizatutako
iragarkietan

Eslogan adierazgarria
sexu bakoitzak protagonizatutako
iragarkietan

Aholkuak
(%) protagonista gisa agertutako
iragarkien guztizko kopurua
erreferentziatzat hartuta
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HITZ GABEKO HIZKUNTZAREN AZTERKETA
Adierazlea

Mutikoa

Neskatoa

Sexuen arteko
desberdintasunak dituzten
keinu eta jarrerak
(%) dagokion sexuko protagonistak
ageri diren iragarkien guztizko
kopurua erreferentziatzat hartuta

Irribarre egiten (% 48)
Eskuak mugitzen (% 46)
Zutik (% 38)
Eserita (% 26)
Korrika (% 10)

Irribarre egiten (% 56)
Zutik (% 47)
Eskuak mugitzen (% 44)
Eserita (% 34)
Burua mugitzen (% 27)

Sexualizazioa

Daturik gabe

%4

(%) neskatoek protagonizatutako
iragarkien guztizko kopurua
erreferentziatzat hartuta
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E

ERANSKINAK

ADIERAZLEAK GUZTIRA

1. Eranskina

(BENCHMARKING-EK
JASOTAKOAK EDO
BATZORDEAK SORTUTAKOAK)

ADIERAZLEA

BENCHMARKING-EK
BATZORDEAK
JASOTAKOA
SORTUTAKOA (berria)

Adierazle identifikatzaileak (14)
Argitaratze-data
Ordutegia
Iragarkiaren euskarria
Iragarkia erakusten duen programa
Iragarkia erakusten duen atala
Iragarki kopurua programan
Hedabide iragarlea
Iragarkiaren formatua
Iraupena
Iragarkiak hartzen duen tokia
Ikusleak
Tirada/Hedapena
Hedadura geografikoa
Hizkuntza

Azterketako adierazleak: pertsonaia nagusiak (12)
Pertsonaia nagusien presentzia
Pertsonaia nagusia
Pertsonaia nagusiaren adina
Testuingurua
Lanbideak
Pertsonaia nagusiaren
familiako eginkizuna

101

ADIERAZLEA

BENCHMARKING-EK
BATZORDEAK
JASOTAKOA
SORTUTAKOA (berria)

Azterketako adierazleak: pertsonaia nagusiak (12)
Arketipoa (erref.)
Begirada
Tamaina erlatiboa
Pertsonaia nagusiaren balioak
Pertsonaia nagusi irabazlea
Pertsonaia nagusien arteko interakzioa

Azterketako adierazleak: jostailuak (10)
Produktuaren sexua
Produktu mota
Jolasa edo jostailua
Produktuaren maila teknologikoa
Jostailuak eragiten duen dinamismoa
Produktuaren marka
Produktuaren izena
Produktuaren adin-tarte
gomendatua
Produktuaren gama kromatikoa (erref.)
Neskato eta mutikoei zuzenduriko
jostailuak
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ADIERAZLEA

BENCHMARKING-EK
BATZORDEAK
JASOTAKOA
SORTUTAKOA (berria)

Azterketako adierazleak: elementu teknikoak (12)
Arropen gama kromatikoa (erref.)
Atzeko planoaren gama
kromatikoa (erref.)
Planoak segundoko
Plano mota
Planoaren kategoria
Ordena
Pertsonaia nagusiaren
kokalekua laukian
Off-eko ahotsa
Off-eko ahotsaren tonua
Musika
Eszenografia
Pertsonaien kokaleku konparatiboa

Azterketako adierazleak: hitzezko eta hitz gabeko hizkuntza (7)
Eslogana
Hizkuntzaren erabilera sexista
Aholkuak
Pertsonaia nagusiaren mugimendua
Pertsonaia nagusiaren
jarrerak eta keinuak
Pertsonaia nagusiaren sexualizazioa
Jostailuaren ehundura mota

Beste batzuk(1)
Iragarki mota: sexista / ez sexista
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LABURPEN GISAKO TAULA
56

• PROZESUAN ATERATAKO ADIERAZLE KOPURUA GUZTIRA

36

• AZTERLANERAKO HAUTATUTAKO ADIERAZLE KOPURUA

20

• ETORKIZUNERAKO PROPOSA DAITEKEEN ADIERAZLE KOPURUA

% 62

• A
 DIERAZE BERRIEN (beste azterlan batzuetan erabili ez direnak) EDO
BERREGINDAKOEN %a (beste azterlan batzuetan erabilitako adierazleak
aldatuta); gainerako % 38a, aldiz, BENCHMARKING-ETIK ATERA DA.

...50 aplika dakizkie telebistako iragarkiei (% 89)

Jasotako
edota
sortutako 56
adierazle
guztietatik…

...36 aplika dakizkie katalogoetako iragarkiei (% 64)
...29 aplika dakizkie irratiko iragarkiei (% 52)
…41 aplika dakizkie prentsa idatziko zein digitaleko
iragarkiei (% 73)

Eta % 84 bi euskarriri edo gehiagori aplika dakizkie.
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BENCHMARKING-ETIK ATERATAKO ADIERAZLEAK

ARGITARATZE-DATA
Hilabetea
«Informe 2010 sobre la campaña de
juegos y juguetes», Publizitate Ez
Sexistaren Andaluziako Behatokia.
4. or.

Iragarkiak guztira

Azaroa

77

Abendua

85

Urtarrila

27

Guztira

189

BEGIRA hautaketa
•Argitaratze- edo emisio-eguna eta hila

ORDUTEGIA
«Informe
2010 sobre
la campaña
de juegos y
juguetes»,
Publizitate Ez
Sexistaren
Andaluziako
Behatokia. 4.
or.

Ehun eta hogei minutuko grabaketa, egunero (840 minutuko
laginak, guztira), adierazitako kanaletan eta beste batzuetan,
ausazko ordutegietan. Jostailuen iragarki gehien goizeko
lehen orduetan (8:00-10:00) eta arratsalde erdian
(17:00-20:00) hauteman dira haurrentzako telebista-kateetan
(Disney Channel eta Boing); gainerako telebista-kateetan,
aldiz, asteburuetan (9:00-14:00) hauteman dira jostailuen
iragarki gehien.

BEGIRA hautaketa
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00…
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IRAGARKIAREN EUSKARRIA
«Informe 2010 sobre la
campaña de juegos y
juguetes», Publizitate Ez
Sexistaren Andaluziako
Behatokia. 3. or.

Telebista

Prentsa idatzia

Katalogo espezializatua

Argitalpenak euskarri digitalean

BEGIRA hautaketa
• Telebista
• Irratia
• Prentsa idatzia
• Sareko prentsa
• Katalogo espezializatua

HEDABIDE IRAGARLEA
«Informe
2010 sobre
la campaña
de juegos y
juguetes»,
Publizitate Ez
Sexistaren
Andaluziako
Behatokia. 3.
or.

Telebista: Disney Channel, Boing, Canal Sur - Canal 2 Andalucía,
Cuatro, La Sexta, Tele5 eta Antena 3 Televisión.
Eguneko prentsa eta argitalpenak euskarri digitalean eta paperean
(argitalpen guztiak, Andaluziakoei arreta berezia jarrita): El País, El
Mundo, ABC, Diario de Sevilla, El Correo de Andalucía, Diario Sur,
Público etab.
Aztertutako jostailuen katalogo espezializatuak: Hasbro, ToysRUs, El
Corte Inglés, Carrefour, Makro, Juguetilandia, Alcampo, Imaginarium
etab.

BEGIRA hautaketa
ETB2, ETB1, ETB3, El País, El Mundo, Deia,
Euskadi Irratia, Onda Cero, Radio Euskadi,
Imaginarium katalogoa, Carrefour katalogoa…
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PERTSONAIA NAGUSIEN PRESENTZIA
«Estudio sobre la publicidad
de juguetes en la campaña
de Navidad» 20082009, Andaluziako Ikusentzunezkoen Kontseilua.
199. or.

Ez dago aktorerik iragarkian
Neskato bat edo batzuk agertzen dira iragarkian
Mutiko bat edo batzuk dira iragarkiko aktoreak
Aktoreak neskatoak eta mutikoak dira

BEGIRA hautaketa
Mutikoa, neskatoa, mutikoen figura pertsonifikatua,
neskatoen figura pertsonifikatua, aitona, amona, ama,
aita…

PERTSONAIA NAGUSIA
«Una mirada sobre la representación
de género en las campañas
de representación de juguetes»
(2009-2012)

BEGIRA hautaketa
Mutikoa, neskatoa, mutikoen
figura pertsonifikatua,
neskatoaren figura
pertsonifikatua, pertsonaia
nagusirik gabe.
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PERTSONAIA NAGUSIAREN ADINA
«Juegos y juguetes para la
Igualdad».
Emakumearen Zuzendaritza
Nagusia,
Kantabriako Gobernuko
Presidenteordetza
(jostailuaren hartzailea)

Jaiotzetik 6 hilabete izan arte:
6-12 hilabete:
12 hilabete izatetik 2 urte izan arte:
2-4 urte:
4-6 urte:
6-12 urte:
12 urte baino gehiago:

«Jugar creando Igualdad». UGTFETE. 4.
or. (jostailuaren hartzailea)

Jostailuen eragina garapen
moralean (jostailuaren hartzailea)

Adina
0-2 urte
4-6 urte:
6-12 urte
12 urte baino gehiago

3-5 urte bitartean
6-8 urte bitartean
9-11 urte bitartean

BEGIRA hautaketa
• 3 urte arte
• 3-7
• 7-11
• +11
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PERTSONAIA NAGUSIAREN LANBIDEAK
«La ingeniería emocional
intergéneros en las series con
mayor audiencia en la CAE».
Emakunde beka, 35. or.

BEGIRA hautaketa
Aurrekoak
+
Irakaslea
Modeloa
Zerbitzaria
Obreroa
Abeltzaintza
Nekazaria
Etxekoandrea
…

Etxe-zerbitzua
Poliziak
Medikuak
Epaileak
Ikerlariak
Abokatuak
Ontzi-kapitainak
Enpresariak

PERTSONAIA NAGUSIEN ARTEKO INTERAKZIOA
«La representación de
género en las campañas de
publicidad de juguetes en
Navidades» (2009-2012) 191.
or.

lagunartekoak

familiakoak

amen eta seme-alaben artekoak
etsaitasuna eta borroka

ez dago interakziorik

BEGIRA hautaketa
• Adiskidetsua
• Ez da adiskidetsua
• Familiakoa
• Amen/Aiten eta seme-alaben artekoa
• Beste batzuk
• Interakziorik ez
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ARKETIPOA
«La ingeniería emocional
intergéneros en las series con
mayor audiencia en la CAE».
Emakunde beka, 58. or.

«Emakumeen parte-hartzea
Euskadiko hedabideetan eta
publizitatean», Emakunde, 93. or.

BERREGINDAKOA

GIZONAK

EMAKUMEAK

Etikoa
Eraginkorra
Profesionala
Erabakitzailea eta
mehatxatzailea
Oldarkorra eta
indarkeriazkoa
Kritikoa
Autoritarioa
Zorrotza
Konfiantzazkoa
Zintzoa

Urduria
Arduratua
Desengainatua
Iruzurtua
Mindua
Frustratua
Haserretua
Muturra sartzekoa
Eta oso ehuneko
baxuan jarrera
oldarkorrak eta
indarkeriazkoak.

ama, emaztea

objektu sexuala edo apaingarria

familiako euskarri ekonomikoa

lana, negozioak

«El reflejo de la diversidad
a través de los medios de
comunicación y de la publicidad»,
Emakunde, 148. or.

A – Etxekoandrea
B – Emakume langilea.
C – Modeloa
D – Nerabea
E – Neskatoa

«La representación de género en
las campañas de publicidad de
juguetes en Navidades» (20092012) 191. or.

boterea, indarra, trebetasuna eta garapen
fisikoa. Boterea eta indarra dira akzio-figuren
tipologian presentzia handiena duten balioak;
horien atzetik daude lehia eta adiskidetasuna,
edertasuna eta betierekotasuna
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ARKETIPOA
BEGIRA hautaketa
(emakumeenak)

BEGIRA hautaketa
(gizonenak)

•
Etxekoandrea
•
Ama eta emaztea
•
Zaintzailea
•
Manaerraza
•
Modernoa
•
Bihurria
•
Erregina, ahaldundua
•
Guratsua, maniatikoa
•
Gorrotagarria
•
Kontsumista
•
Irtirina
•
Printzesa
• 	
Modan dena janzten duena
/«Barbie» gisakoa
•
Sexuala
•
Gerraria
•
Heroia
•
Osasuntsua
•
Arketiporik gabea

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bihurria
Oinordeko beldurgarria
Kontsumista negatiboa
Kontsumista positiboa
Talentu apartekoa
Zientzialaria/Sortzailea
Osasuntsua, naturala
Tolesgabea, berezkoa
Aingerua, kerubina
Mendekoa
Heldua
Ahula
Abenturazalea
Atleta
Gerraria
Arketiporik gabea

PRODUKTU MOTA

«Estudio sobre la publicidad de juguetes en la campaña de Navidad»
2008-2009, Andaluziako Ikus-entzunezkoen Kontseilua. 31. or.
Panpinak eta osagarriak:

Akzio-figurak eta osagarriak:

Lehen haurtzaroa:
Eraikuntzak:
Eskulanak:

Ibilgailu handiak:
Elektronikoak:

Filmak:

Hezkuntza-arlokoak:

Eskalan egindako ibilgailuak:

Etxea eta inguruak antzeratzekoak:

Kontsolak eta bideo-jokoak:

Kirol-jostailuak:

Musika-tresnak:

Mahai-jolasak:

Beste batzuk:

«Juegos y juguetes para la igualdad», Emakumearen Zuzendaritza Nagusia, Kantabriako
Gobernuko Presidenteordetza. 21. or.

Lanbideenak

Bideo-jokoak

Etxea antzeratzea

Eraikuntzak

Edertasun-jostailuak

Muntaketa-jolasak eta autoak

Apaingarri pertsonalak

Soldaduak

Panpinak eta osagarriak

Panpina-heroiak

Mozorroak

«Informe 2010 sobre la campaña de juegos y juguetes», Publizitate Ez Sexistaren Andaluziako
Behatokia. 14. or.

Ikasteko jolasak

Parte hartzeko jolasak

Hezkuntza-arloko jolasak
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Mahai-jolasak

PRODUKTU MOTA

Produktuaren kategoria
Panpinak
Akzioa/Abentura
Publizitate Sexistaren Behatokia, 2003ko
txostena, Emakumearen Institutua. 10. or.

Mahai-jolasak
Etxeko ingurua
Eskulanak
Ibilgailuak
Gainerakoak

BEGIRA hautaketa
Panpina eta osagarriak
Akzio-/Abentura-figurak
Beste figura eta osagarri batzuk
Lehen haurtzaroa
Eskalan egindako ibilgailuak
Ibilgailu handiak Eraikuntzak
Elektronikoak
Eskulanak
Etxea eta inguruak antzeratzekoak
Edertasuna eta apaingarri pertsonalak
Mozorroak
Hezkuntza-arlokoak
Filmak
Mahai-jokoak
Bideo-jokoak
Kirol-jostailuak
Musika-tresnak
Bestelakoak
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JOSTAILUAREN MAILA TEKNOLOGIKOA
Elektronikoa

«Estudio sobre la publicidad de juguetes
en la campaña de Navidad»
2008-2009, Andaluziako Ikusentzunezkoen
Kontseilua. 101. or.

Mekanikoa
Mekanikoa funtzio
elektronikoekin

BEGIRA hautaketa
• Elektronikoa
• Mekanikoa
• Mekanikoa funtzio elektronikoekin
• Ez du inolako teknologia-mailarik

PRODUKTUAREN MARKA
«Informe 2010 sobre la
campaña de juegos y
juguetes», Publizitate Ez
Sexistaren Andaluziako
Behatokia. 19. or.

MATTEL ESPAÑA
FAMOSA

HASBRO IBERICA

MGA ENTERTAINMENT

BEGIRA hautaketa
• Dauden marka guztiak
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GIOCHI PREZIOSI

DISET

BIZAK
NINTENDO

PRODUKTUAREN IZENA

Hello Kitty rayuela eta karaoke
Mis Traviezos panpinak
«Informe 2010 sobre la
campaña de juegos y juguetes»,
Publizitate Ez Sexistaren
Andaluziako Behatokia. 19. or.

Winx panpinak
Zhu Zhu Pets
Gormiti (megavolcan eta fortaleza)
Quad ibilgailuak
Real Construction

BEGIRA hautaketa
• Jasotako produktu guztien izenak

JOSTAILUAREN ADIN-TARTE GOMENDATUA
«Publicidad, estereotipos y roles
de juego desde una perspectiva
de género». El Corte Ingléseko
jostailuen katalogoaren
azterketa 2010-2011. 28. or.

Jostailua erabiltzeko adin gomendatua

BEGIRA hautaketa
• Iragarkian adierazitako adina
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PLANOAK SEGUNDOKO

Hartzaileen sexua
«Estudio sobre la publicidad
de juguetes en la campaña de
Navidad»
2008-2009, Andaluziako Ikusentzunezkoen
Kontseilua. 101. or.

Planoak segundoko

Esplizituki misto

0,79

Neskatoak

0,73

Mutikoak

0,84

Ez esplizitua

0,69

Guztizko orokorra

0,78

BEGIRA hautaketa
• Plano kopurua / Segundo kopurua
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OFF-EKO AHOTSA
«Estudio sobre la publicidad
de juguetes en la campaña de
Navidad» 2008-2009, Andaluziako
Ikus-entzunezkoen Kontseilua. 37.
or.

«Informe 2010 sobre la campaña
de juegos y juguetes», Publizitate
Ez Sexistaren Andaluziako
Behatokia. 17. or.

Haurren ahotsa
Gizonezko helduen ahotsa eta emakumezko
helduen ahotsa
Ez dago off-eko ahotsik

Emakumezkoarena
Gizonezkoarena
Gizonezko helduarena

«Una mirada sobre la
representación de género en las
campañas de representación de
juguetes» (2009-2012)
117. or.

Publizitate Sexistaren Behatokia,
2003ko txostena, Emakumearen
Institutua. 11. or.

Emakumezko helduarena
Gizonezko adingabearena
Emakumezko adingabearena
g/e heldua
Ez dago off-eko ahotsik

GIZONEZKOA
EMAKUMEZKOA

BEGIRA hautaketa
• Emakume heldua
• Gizon heldua
• Mutikoa
• Neskatoa
• Off-eko ahotsik gabe
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HELDUA
% 49
% 17,96

HAURRA
% 4,24
% 20,6

AHOTSAREN TONUA
«Juegos y juguetes para la
Igualdad». Emakumearen
Zuzendaritza Nagusia,
Kantabriako Gobernuko
Presidenteordetza. 26. or.

txikigarriak:

afektiboa:

handigarriak:

modu gozoa

autoritatea.

BEGIRA hautaketa
• Gozoa, leuna
• Autoritarioa, zorrotza

IRAGARKIKO MUSIKA

«Juegos y juguetes para la
Igualdad». Emakumearen
Zuzendaritza Nagusia,
Kantabriako Gobernuko
Presidenteordetza. 26. or.

musika bizkorra da,
musika leuna eta lasaigarria da.

«Estudio sobre la publicidad
de juguetes en la campaña
de Navidad» 2008-2009,
Andaluziako Ikus-entzunezkoen
Kontseilua. 35. or.

Musikarik gabe
Abestiak eta jingle-ak
Musika ozena

BEGIRA hautaketa
• Ozena
• Leuna
• Musikarik gabe
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IRAGARKIKO ESZENOGRAFIA
«Estudio sobre la publicidad
de juguetes en la campaña de
Navidad» 2008-2009, Andaluziako
Ikus-entzunezkoen Kontseilua. 90.
or.

Inguru naturalak
Atzeko plano laua
Hiri handia
Etxea
Beste batzuk
Parkeak eta lorategiak

«La ingeniería emocional
intergéneros en las series con
mayor audiencia en la CAE».
Emakunde beka, 38. or.

EITBko albistegien azterketa.
Generoen agerpen eta
errepresentazioa. Aztiker.
43. or.

«Publicidad y sexismo,
Coeducamos». 7. or.

etxekoak

lanekoa.

eremu publikoa
eremu pribatua

eremu itxia

BEGIRA hautaketa
• Barruan
• Etxean
• Gune irekian
• Naturan
• Parkean
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kanpoaldea

HIZKUNTZAREN ERABILERA SEXISTA

«Publicidad y sexismo,
Coeducamos». 2. or.

Aurrekoaren oso antzeko kasua da, hau da, maskulino
generikoa erabili da nahiz eta irudiaren izaera ez izan
batere maskulinoa.
Iragarki osoan, ez ikusi egin zaie emakumeei, uneoro
aipatzen dira “alumnos”, “director” eta “profesor”; harritu
egiten gaitu maskulinoaren etengabeko erabilera horrek

BEGIRA hautaketa
• Bai/Ez
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AHOLKUAK
«Estudio sobre la publicidad de juguetes en la campaña de Navidad»
2008-2009, Andaluziako Ikus-entzunezkoen Kontseilua. 109. or.
Sormenezko gaitasunei lotutako aditzak: ipini, marraztu, ikasi edo jarri
Esanahi pasibodun aditzak: begiratu, ipini, eman
Jardun- eta erabaki-maila handia adierazten duten aditzak: egin tiro, aldatu, antzeratu

Publizitate Sexistaren Behatokia, 2003ko txostena, Emakumearen Institutua.
11. or.
Dibertsioa
Zaintzak
Akzioa/Abentura
Sorkuntza
Edertasuna/Estetika/Moda
Printzesen mundua
Gaizkiaren aurkako borroka
Indarra/Boterea/Garaipena
Musika
Ikaskuntza
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AHOLKUAK

BEGIRA hautaketa
• Ausartu

• Prestatu

• Sortu

• Egin tiro

• Eraiki

• Aldatu

• Dibertitu

• Antzeratu

• Aktibatu

• Kontrolatu

• Egin

• Irudikatu

• Begiratu

• Sartu

• Ipini

• Gidatu

• Jolastu

• Lortu

• Jarri

• Topatu

• Lehiatu

• Kokatu

• Bihurtu

• Eraman

• Eman

• Harrapatu

• Sakatu

• Entzun

• Jaurti

• Konektatu

• Marraztu

• Aurkitu

• Aukeratu

• Ezagutu

• Izan

• Garaitu/Menderatu

• Bizi
• Igo
• Ikasi
• Hartu
• Jarraitu
• Irabazi
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ADITUEN BATZORDEAK
GEHITUTAKO ADIERAZLEAK

IRAGARKIA ERAKUSTEN
DUEN PROGRAMA
BEGIRA hautaketa
• Iragarkia erakusten duen programaren izena.
• Iragarkia erakusten duen programa mota.
(informazioa, programa rosa, kirolak, marrazki bizidunak…)

IRAGARKIA ERAKUSTEN DUEN
ATALA
BEGIRA hautaketa
• Iragarkia erakusten duen egunkariko atala (Bertakoa, Gizartea, Politika, Kultura,
Kirolak…)

HEDADURA
GEOGRAFIKOA
BEGIRA hautaketa
• Hedabide iragarlearen hedadura geografikoa (bertakoa, autonomia-erkidegokoa,
estatukoa, probintziakoa…).
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PROGRAMAKO IRAGARKI
KOPURUA
BEGIRA hautaketa
• Publizitate-tarte berean jasotako iragarki kopurua

IRAGARKIAREN FORMATUA

BEGIRA hautaketa
• Prentsa digitalean erabilitako iragarki-banda (banner)

IRAGARKIAREN IRAUPENA

BEGIRA hautaketa
• Emisioaren segundo kopurua.
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HARTZEN DUEN TOKIA

BEGIRA hautaketa
• Hartzen duen modulu kopurua, prentsan.
• Iragarkiak hartzen duen orrialdearen %a prentsan eta
katalogoetan.

AUDIENTZIA / TIRADA / HEDAPENA

BEGIRA hautaketa
• Prentsa idatziko OJD hedapena.
• Programaren edo katearen audientzia, ordutegiko tarte bakoitzean

HIZKUNTZA

BEGIRA hautaketa
• Euskara
• Gaztelania
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TESTUINGURUA

BEGIRA hautaketa
• Egoeran parte hartzen duen familia.
• Lagunekin
• Bakarrik
• Familiarekin, baina familiako kideek ez dute parte hartzen egoeran

PERTSONAIA NAGUSIEN
KOKALEKU KONPARATIBOA
BEGIRA hautaketa
• Gizonezkoa aurrean
• Emakumezkoa aurrean
• Berdin
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BEGIRADA

BEGIRA hautaketa
• Kamerara begiratu gabe
• Begirada aldendu
• Apaltasuna, onespena
• Desafiatzailea, lehiakorra

PERTSONAIA NAGUSIAREN
PLANO MOTAK
BEGIRA hautaketa
• Lehen planoa
• Plano ertaina
• Bigarren planoa

PERTSONAIA NAGUSIAREN BALIOAK
BEGIRA hautaketa
• Gizonezkoa: lidergoa, errebeldia, lehiakortasun, indibidualismoa…
• Emakumezkoa: edertasuna, obedientzia, gozotasuna, elkartasuna,
kontsumismoa…
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PRODUKTUAREN SEXUA

BEGIRA hautaketa
• Gizonezkoa
• Emakumezkoa
• Bat ere ez
• Biak (2 jostailu edo +)

ARROPEN GAMA KROMATIKOA

BERREGINDAKOA

BEGIRA hautaketa
• Arrosa, pastelak
• Biziak
• Hotzak, ilunak

ATZEKO PLANOAREN
GAMA KROMATIKOA
BEGIRA hautaketa
• Arrosa, pastelak
• Biziak
• Hotzak, ilunak
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BERREGINDAKOA

JOSTAILUAREN GAMA KROMATIKOA

BERREGINDAKOA

BEGIRA hautaketa
• Arrosa, pastelak
• Biziak
• Hotzak, ilunak

TAMAINA ERLATIBOA
BEGIRA hautaketa
• Gizonezkoa handiagoa/altuagoa
• Emakumezkoa handiagoa/altuagoa
• Berdinak
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BERREGINDAKOA

PLANOAREN KATEGORIA

BEGIRA hautaketa
• Pikatua
• Kontrapikatua

ORDENA
BEGIRA hautaketa
• Ordena
• Desordena
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PERTSONAIA NAGUSIAREN KOKAPENA
LAUKIAN
BEGIRA hautaketa
• Erdian
• Eskuinaldean
• Ezkerraldean

ESLOGANA
BEGIRA hautaketa
• Iragarkiaren mezu nagusia
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PERTSONAIA NAGUSIAREN
MUGIMENDUA
BEGIRA hautaketa
• Estatikoa, pasiboa
• Mugitzen, dinamikoa, aktiboa

PERTSONAIA NAGUSIAREN KEINUAK
BEGIRA hautaketa
• Mirespena
• Korrika
• Zutik
• Ohean
• Lurrean
• Irribarreka
• Eserita
• Belauniko
• Mingaina erakusten
• Eskuak mugitzen
• Burua mugitzen
• Gerria mugitzen
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PERTSONAIA NAGUSIAREN SEXUALIZAZIOA

BEGIRA hautaketa
• Bai
• Ez

BEGIRA hautaketa

BEGIRA hautaketa
• Jardunbide egokia
• Jardunbide sexista

PERTSONAIA NAGUSIAREN FAMILIAKO EGINKIZUNA
BEGIRA hautaketa
• Emakumezkoa: zaintzailea/ama/emaztea
• Gizonezkoa: zaintzailea/aita/senarra
• Emakumezkoa: sostengatzailea/babeslea
• Gizonezkoa: sostengatzailea/babeslea
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IRAGARKI MOTA

BEGIRA hautaketa
• Sexista
• Ez sexista

JOSTAILUAREN ERABILERA MOTAK

BEGIRA hautaketa
• Baliagarria
• Ez baliagarria
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JOSTAILUAK ERAGITEN DUEN DINAMISMOA
BEGIRA hautaketa
• Jarduna
• Pasibotasuna

PERTSONAIA NAGUSI IRABAZLEA
BEGIRA hautaketa
• Neskato irabazlea
• Mutiko irabazlea
• Neskato galtzailea
• Mutiko galtzailea

JOLASA-JOSTAILUA

BEGIRA hautaketa
• Jolasa
• Jostailua
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DEFINITUTAKO ETA
KATEGORIZATUTAKO
ADIERAZLEAK
(AZTERLAN HONETAN
ERABILITAKOAK BAKARRIK)

2. Eranskina

DESKRIBATZAILEAK
IDENTIFIKATZAILEAK			

2.A

A.1 ARGITARATZE-DATA

Definizioa: Iragarkia hauteman zeneko egunari
egiten dio erreferentzia.
Hauta daitezkeen kategoriak: (adibidea) 2013/12/14

A.2 ORDUTEGIA
Definizioa: Iragarkia jarri zeneko ordutegiari egiten
dio erreferentzia.
Hauta daitezkeen kategoriak (adibidea): 8:00-9:00
edo 18:00-19:00

A.3 IRAGARKIAREN EUSKARRIA
Definizioa: Iragarkia agertu deneko komunikaziokanala zein den adierazten du.
Hauta daitezkeen kategoriak: Telebista, prentsa
idatzia, prentsa digitala, irratia, katalogoa.
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A.4 HEDABIDE IRAGARLEA
Definizioa: Hedabide iragarlearen izena agertzen
du.
Hauta daitezkeen kategoriak (adibidea): Tele 5,
Cadena Ser, El País etab., Game katalogoa etab.

A.5 IRAGARKIAREN IRAUPENA
Definizioa: Iragarkiaren segundo kopurua jasotzen
du.
Hauta daitezkeen kategoriak (adibidea): 10
segundo, 18 segundo etab.

A.6 IRAGARKIAREN HIZKUNTZA
Definizioa: Iragarkiaren testuan edo ahotsetan
erabilitako hizkuntza adierazten du.
Hauta daitezkeen kategoriak (adibidea):
• Gaztelania
• Euskara
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PROTAGONISTEN
ADIERAZLEAK			

2.B

B.1 PERTSONAIAK
PRESENTZIA
Definizioa: Iragarkian agertzen diren pertsonaia guztiak jasotzen
ditu adierazleak, bertan izan duten protagonismo-maila kontuan
izan gabe.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•	
Neskatoa: Iragarkian neskato bat agertzen denean.
•	
Mutikoa: Iragarkian mutiko bat agertzen denean.
•	
Neskatoen figura pertsonifikatua: Neskatoak irudikatzen
dituen figura (panpina, marrazki biziduna, figura birtuala
etab.) hautematean aipatzen da.
•	
Mutikoen figura pertsonifikatua: Mutikoak irudikatzen dituen
figura hautematean aipatzen da.
•	
Ama: Iragarkian ama bat agertzen denean.
•	
Aita: Iragarkian aita bat agertzen denean.
•	
Aitona: Iragarkian aitona bat agertzen denean.
•	
Amona: Iragarkian amona bat agertzen denean.

138

B.2 PERTSONAIA NAGUSIA

Definizioa: Iragarkian toki gehien hartzen duen pertsonaia zein
den adierazten du (hartutako denboragatik, erdian.
agertzen delako edo pertsonaiaren paperak duen
garrantziagatik...).
Hauta daitezkeen kategoriak:
•	
Neskatoa: Iragarkiko paper nagusia neskato batek duenean.
•	Mutikoa: Iragarkiko paper nagusia mutiko batek duenean.
•	Neskatoen figura pertsonifikatua: Iragarkiko paper nagusia
neskatoen

figura

pertsonifikatuak

duenean

(panpina,

marrazki biziduna, figura birtuala etab.).
•	
Mutikoen figura pertsonifikatua: Iragarkiko paper nagusia
mutikoen figura pertsonifikatuak duenean.
•	
Mistoa: Iragarkiko paper nagusia bi sexuetakopertsonaiek
dutenean.

B.3 PERTSONAIA NAGUSIAREN ADINA
Definizioa: Iragarkiko pertsonaia nagusiaren adina adierazten
du, gizakia zein figura pertsonifikatua bada ere.
Hauta daitezkeen kategoriak: 3 urte arte, 3-7 urte, 7-11 urte eta
11 urte baino gehiago.
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B.4 TAMAINA ERLATIBOA

Definizioa: Sexu bateko pertsonaien eta beste sexuko pertsonaien tamainaren
arteko konparazioa egiten du. (Bi sexuetako pertsonaiak agertzen direnean bakarrik
erabiliko da).
Hauta daitezkeen kategoriak:
•	
Gizonezkoa handiagoa/altuagoa: Gizonezko pertsonaia emakumezko pertsonaia
baino zertxobait handiagoa da.
•	
Emakumezkoa

handiagoa/altuagoa:

Emakumezko

pertsonaia

gizonezko

pertsonaia baino zertxobait handiagoa da.
•

Berdinak: Ez da agertzen tamaina-desberdintasunik iragarki osoan.

B.5 PERTSONAIA NAGUSIEN
ARTEKO INTERAKZIOA
Definizioa: Iragarkiko pertsonaien arteko harremana adierazten du (bi pertsonaia
edo gehiago daudenean bakarrik).
Hauta daitezkeen kategoriak:
•

Adiskidetsua: harreman adeitsua dute (jolasean, hitz egiten...).

•

Ez da adiskidetsua: harreman gatazkatsua dute (borroka, mehatxuak...).

•	
Amen eta seme-alaben artekoa: Amen eta seme-alaben arteko harremana
(laztanak, zaintzak).
•	(*) Aiten eta seme-alaben artekoa: Aiten eta seme-alaben arteko harremana
(jolasak, ikaskuntza).
•

Familiakoa: Familia barruko interakzioa.

•

Beste batzuk: Jaso ez den beste interakzio mota bat.

•

Interakziorik ez: pertsonaiak bakarka agertzen dira.

(*) Azterlanaren ondoren hautemandako berritasuna
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B.6 PERTSONAIAREN LANBIDEA

Definizioa:

Pertsonaiaren lanbidea adierazten du, xede diren

hartzaileei egitera animatzen diena.
Hauta daitezkeen kategoriak (adibideak):
Gizonezkoenak

Emakumezkoenak

•

Polizia/Militarra

•

Medikua

•

Ostalaria

•

Abeltzaina

•

Kirolaria

•

Kutxazaina

•

Pilotua

•

Ile-apaintzailea / Estetizista

•

Albaitaria

•

Etxekoandrea

•

Magialaria

•

Saltzailea

•

Dantzaria

•

Albaitaria

•

Suhiltzailea

•

Kazetaria

•

Arkeologoa

•

Arkeologoa

•

Abeltzaina

•

Ostalaria

•

Lanbiderik gabea

•

Kirolaria

•

Modeloa

•

Lanbiderik gabea
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B.7a NESKATOEN ARKETIPOAK

Definizioa: Iragarkiko neskato pertsonaiekin lotutako jokabide-ereduak
adierazten ditu.
Hauta daitezkeen kategoriak:
1.	Neskato etxekoandrea: Neskato bat etxeko lanen bat egiten agertzen
denean.
2.	
Ama eta emaztea den neskatoa: Neskatoa ama izatera jolasten ari dela
agertzen duenean iragarkiak.
3.	
Neskato zaintzailea: Eginkizun tradizionalak beregain hartzen dituen
neskatoa agertzen denean, haurrak, animaliak etab. zaintzen.
4.	
Neskato modernoa: pertsonaiak gaurkotasuna etamodernotasuna,
independentzia eta inkonformismoa agertzen ditu.
5.	
Neskato bihurria Neskato geldiezina eta urduria, zertxobait maskulinoa,
hezigaitza.
6.	
Neskato erregina, ahaldundua: Pertsonaia boteretsu, lorrezinekin
identifikatzeko jolasten diren neskatoak, eta bere inguruan nagusi den
neskato/emakume bat irudikatzen dutenak.
7.	
Neskato kontsumista: Pertsona gisa gauzatzeko, kontsumo-ondasunak
eskuratzeaz eta eskatzeaz gozatzen duen neskatoa.
8.	
Neskato irtirina: Estetika pertsonalarekin itsututa dagoen neskatoa; egiten
dituen ekintzekin erakusten du itsututa dagoela itxura fisikoarekin.
9.	
Neskato printzesa: Neskato mizkea, gehiegi babestua, mimatua eta
xarmagarria. Feminitate tradizionala nabarmen erakusten du.
10. 	«Barbie» gisako neskatoa, modan dena janzten duena: Exhibizionismoa
praktikatzen duen neskatoa. Emakumezko pertsonaia ospetsuek
(abeslariek, aktoreek...) osatzen dute bere mundu sinbolikoa, baita
kontsumo-ondasun elitistenek ere.
11. 	Neskato sexuala: Sexu-nahiarekin erlazionatutako jarrerak eta keinuak
egiten dituena.
12.	Neskato gerraria: Borrokalari gisa agertzen den haurra, borroka batean
adibidez (ezpata edo arma bat eskuan hartuta).
13.	Neskato heroia: Iragarkiko istorioan salbatzaile edo garaile gisa agertzen
den neskatoa.
14. 	Neskato osasuntsua: Gure balio-eskalan purutasunaren ikur gisa agertzen
den neskatoa. Produktu osasungarri eta naturala ziurtatzen du neskatoak.
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B.7b MUTIKOEN ARKETIPOAK

Definizioa: Iragarkiko mutiko pertsonaiekin lotutako jokabide-ereduak
adierazten ditu.
Hauta daitezkeen kategoriak:
1.	
Mutiko bihurria, beldurgarria: Errugabea izan arren geldiezina den mutikoa,
baina nekagarria izan daitekeena.
2.	
Oinordekoa den mutikoa: Mutikoak aita-amak antzeratzen dituenez,
gurasoen izaerari jarraipena ematen die.
3.	Mutiko kontsumista, bertsio negatiboa: Kontsumo konpultsiborako joera
neurrigabea duen mutiko arduragabea.
4.	Mutiko kontsumista, bertsio positiboa: Kontsumoari loturiko lehentasunak
nabarmentzeko eta zentzua erabiltzeko gaitasuna du mutikoak.
5. 	
Talentu

apartekoa,

bikaina,

zientzialaria,

sortzailea

den

mutikoa:

Gizonezkoen adimen hegemonikoaren idealizazioa haurretan.
6. 	Mutiko osasuntsua, naturala: Mutikoak ezaugarriak eransten dizkio
produktuari eta produktuaren izaera osasungarri eta naturala indartzen du.
7. 	Mutiko tolesgabea, berezkoa: Hautesle efikaz gisa agertzen da mutikoa, eta
ia hutsa du errore-marjina.
8. 	Aingerua, kerubina den mutikoa: Eredu etnokultural jakinetan oinarrituta,
edertasunak idealizatzen duen mutikoa.
9. 	Mendeko mutikoa: Baliabide material, afektibo eta abarren ekarpenen bidez
maiz subjektu babestu gisa agertzen den mutikoa.
10. 	
Mutiko heldua, arrazoizkoa: Nolabait inplizitua den helduen kontroletik
urrun, jokabide autonomoak dituen mutikoa.
11. 	Mutiko ahula: Batzuetan, umorea egiteko aitzakia gisa agertzen da, sexismo
kutsuarekin, emagizon, lotsati, negarti etab. izateagatik barregarri utzita.
12. 	
Mutiko abenturazalea:

Mutiko irudimentsu gisa agertzen da, agertoki

berriak ezagutzen eta arrisku-egoerei, ekintzailetza-egoerei... aurre egiten.
13. 	Militarra/Gerraria: Gerra batean borrokalari gisa agertzen den mutikoa
(ezpata edo arma bat eskuan hartuta).
14. 	Mutiko heroia: Iragarkiko istorioan salbatzaile edo garaile gisa agertzen den
mutikoa.
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B.8 IRAGARKIAREN TESTUINGURUA

Definizioa: Iragarkian agertzen diren gainerako pertsonaien aldean pertsonaia
nagusiak.
inguratzen dituen egoera zehazten du.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•	
Egoeran parte hartzen duen familia: Familia bateko kideak ikusten dira,
harremanetan (jolasean, hitz egiten etab.).
•

Lagunekin: Bikote talde bat euren artean harremanetan ikusten denean.

•

Bakarrik: Pertsonaia nagusia lagunik gabe agertzen denean.

•	
Familiarekin, baina familiako kideek ez dute parte hartzen egoeran: Familia
bateko kideak ikusten dira, baina pertsonaia nagusia ez dago haiekin
harremanetan.
•	
(*) Maskotekin, pertsonaia nagusia den neskatoa edo mutikoamaskota
batekin agertzen denean.
(*) Azterlanaren ondoren hautemandako berritasuna.
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PRODUKTUAREN
AZTERKETA				

2.C

C.1 PRODUKTU MOTA

Definizioa: Jolasaren edo jostailuaren sailkapena, jabetza-kategorien arabera.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•	
Panpinak eta osagarriak:

Haurtxoak, panpina-ereduak eta zaintzea eta

konpontzea helburu duten beste batzuk sartzen dira kategorian.
•	
Akzio-figurak eta osagarriak: Tamaina askotako figurak, ezaugarri komuna
gerra edo abentura dutenak (gerrariak, munstroak, piratak, Erdi Aroko
zaldunak...) eta horien osagarriak.
•	
Beste figura batzuk eta horien osagarriak: Kategoria mistoa, aurreko
kategorietan sartzen ez diren figura guztiak hartzen dituena.
•	
Lehen haurtzaroa: Hiru urte arteko haurtxoentzako jostailuak.
•	
Eskalan egindako ibilgailuak: Autoak, kamioiak, motorrak... txikiak zein ertainak,
irrati-kontroldunak edo gabeak, baita ibilgailuen zirkuituak eta osagarriak ere.
•	
Ibilgailu handiak: Monopatinak, motorrak eta haurrek gida ditzaketen autoak.
•	
Eraikuntzak: Muntaketa-jolasak, puzzleak, mekanoak eta askotariko multzoak
osatzeko aukera ematen duten elementuek osaturiko jostailuak.
•	
Elektronikoak: Nagusiki osagai elektrikoen bidez funtzionatzen duten
produktuak (tableta didaktikoak, arbel elektronikoak...)
•	
Eskulanak: Eskulanak egiteko materiala dakarten jostailuak.
•	
Etxea eta inguruak antzeratzekoak:

Etxeko lanak edo etxearekin edo

inguruarekin (sukaldeak, merkatuak...) erlazionatutako zereginak antzeratzen
dituzten jostailuak.
•	
Hezkuntza-arlokoak: Ikastea eta ezagutza berriak eskuratzea sustatzen duten
jostailuak, esperimentuen edo behaketa gidatuaren bidez.
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(«produktu mota» atalaren jarraipena)
•	
Filmak: DVD gisa edo etxeetako gailuen beste formatu batean saltzen diren
filmak.
•	
Mahai-jokoak: Askotariko jokoak, hainbat partaide dituzte eta lehia bidez
gauzatzen dira.
•	
Kontsola eta bideo-jokoak: Gailu elektroniko bat behar duten jokoak
(kontsola, tableta edo ordenagailua).
•	
Kirol-jostailuak: Ariketa fisikoa eta kirola egitea ezaugarri nagusi duten
jolas edo jostailu guztiak.
•	
Musika-tresnak: Musika egiteko aukera ematen duten jostailuak eta lehen
haurtzaroaren kategorian sartu ezin direnak.
•	
Bestelakoak: Aurreko kategorietako batean ere sartzen ez diren jolas edo
jostailu guztiak.

C.2 PRODUKTUAREN MAILA TEKNOLOGIKOA

Definizioa: Jostailuaren maila teknologikoa neurtzea da helburua.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•	
Mekanikoa: mekanismorik gabeak edo guztiz mekanikoak.
•	
Elektronikoa: funtzionamendu elektronikoa.
•	
Mekanikoa funtzio elektronikoekin: berez eta erabilerari dagokionez
tradizionalak diren produktuak baina funtzio elektronikoak dituztenak (negar
egin, hitz egin, oinez ibili etab.).
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C.3 JOSTAILUAREN GAMA KROMATIKOA

Definizioa: Jostailuaren kolore nagusia adierazten du.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•

Arrosa, pastelak;

•	
Biziak (kolore deigarriak, gama kromatikoko gainerako koloreen artean
nabarmentzen direnak);
•

Hotzak, ilunak (tonu grisaxkak, motelak, ilunak…);

•

Neutroak (kolore leunak, argiak…).

C.4 PRODUKTUAREN MARKA

Definizioa: Produktua ekoizten edota merkaturatzen duen enpresaren izena da.
Hauta daitezkeen kategoriak (adibidea): Famosa, Mattel, Hasbro, Nintendo etab.

C.5 PRODUKTUAREN IZENA

Definizioa: Produktuaren izen komertziala.
Hauta daitezkeen kategoriak (adibidea): Bop It Tetris; Hospital Genial
Barriguitas; Los basurillas…
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IRAGARKIETAKO
ELEMENTU TEKNIKOAK			

2.D

D.1 ARROPEN GAMA KROMATIKOA

Definizioa: Pertsonaia nagusiaren arropako kolore nagusia da.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•

Arrosa, pastelak;

•	
Biziak (kolore deigarriak, gama kromatikoko gainerako koloreen artean
nabarmentzen direnak);
•

Hotzak, ilunak (tonu grisaxkak, motelak, ilunak…);

•

Neutroak (kolore leunak, argiak…).

D.2 ATZEKO PLANOAREN GAMA KROMATIKOA

Definizioa: Atzeko planoaren eta iragarkiaren apaingarrien kolore nagusia da.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•

Arrosa, pastelak;

•	
Biziak (kolore deigarriak, gama kromatikoko gainerako koloreen artean
nabarmentzen direnak);
•

Hotzak, ilunak (tonu grisaxkak, motelak, ilunak…);

•

Neutroak (kolore leunak, argiak…).
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D.3 PERTSONAIEN KOKALEKU KONPARATIBOA
Definizioa: Aurkako sexuarekin alderatuta, pertsonaia bakoitzak hartzen duen
lekua da.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•	
Gizonezkoa aurrean: Gizonezko pertsonaia hurbilagoko planoan agertzen
da, emakumezko pertsonaiarekin alderatuta.
•	
Emakumezkoa aurrean: Emakumezko pertsonaia hurbilagoko planoan
agertzen da, gizonezko pertsonaiarekin alderatuta.
•	
Berdin: Bi sexuetako pertsonaiak antzeko planoan agertzen dira.

D.4 PLANO MOTAK

Definizioa: Iragarkiko pertsonaiarentzat gehien erabiltzen den planoa da.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•	
Plano laburra: Plano laburrek (pertsonaia nagusiaren hurbileko ikuspegia)
gainerako planoek baino eragin handiagoa dute.
•	
Plano ertaina: Pertsonaia nagusiaren plano ertainek (gorputz guztia
bistaratzen da) gainerako planoek baino eragin handiagoa dute.
•	
Plano luzea: Pertsonaia nagusiaren plano luzeek (urruneko ikuspegia)
gainerako planoek baino eragin handiagoa dute.
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D.5 PLANOEN KATEGORIAK

Definizioa: Kamerak erabiltzen duen angelua da,pertsonaia nagusia aurkezteko.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•	
Pikatua:

Kameraren ikuspuntuaren angelua beheranzkoa da, pertsonaia

nagusia txikitzen du eta garrantzia kentzen dio.
•	
Kontrapikatua: Kameraren ikuspuntuaren angelua goranzkoa da, pertsonaia
nagusia handitzen du eta garrantzia gehitzen dio.

D.6 SEGUNDOKO PLANO KOPURUA

Definizioa: Iragarkiaren segundo kopuruaren artean zatitzea plano kopurua.
Hauta daitezkeen kategoriak (adibidea): 0,8 plano segundoko, 1 plano
segundoko...
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D.7 OFF-EKO AHOTSA
Definizioa: Narratzailearen sexua eta adina adierazten ditu.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•	
Mutikoa: Narratzailearen ahotsa mutiko batena denean esaten da.
•	
Neskatoa: Narratzailearen ahotsa neskato batena denean esaten da.
•	
Emakume heldua: Narratzailearen ahotsa emakume heldu batena denean
esaten da.
•	
Gizon heldua: Narratzailearen ahotsa gizon heldu batena denean esaten da.
•

Off-eko ahotsik gabe: Ez dago narratzailearen ahotsik.

•

(*) Ahots zibernetikoa: Robotika.

(*) Azterlanaren ondoren hautemandako berritasuna

D.8 OFF-EKO AHOTSAREN TONUA

Definizioa: Narratzailearen ahotsaren tonua da.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•

Gozoa, leuna.

•

Autoritarioa, serioa, agresiboa.

151

D.9 MUSIKA

Definizioa: Iragarkiko musikaren indarra eta erritmoa adierazten ditu.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•

Leuna: Lasaigarria, motela, pasibotasunera bultzatzen duena.

•	
Ozena: Alderdi erritmikoari enfasi handiagoa jartzen dio eta gitarrak,
perkusioa etab. entzuten dira. Bolumena altua da eta zerbait egitera
bultzatzen du.
•

Musikarik gabe: Ez dago musikarik iragarkian.

D.10 ESZENOGRAFIA

Definizioa: Iragarkiaren argumentua garatzen den eremua da.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•

Etxean: Etxeko edozein tokitan garatzen da iragarkia (logela, egongela...).

•

Gune irekian: Kanpoan garatzen da, naturan edo parkean izan ezik.

•

Naturan: Natura hautematen den gune berdeetan garatzen da iragarkia.

•	
Barruan: Barrualdean garatzen da iragarkia, etxean izan ezik (edertasunzentroa, industria-nabea...).
•

Parkean: Haur-parkeetan edo bestelako parkeetan garatzen da iragarkia.
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HITZEZKO ETA HITZ GABEKO
HIZKUNTZAREN AZTERKETA			

2.E

E.0. (C.5) PRODUKTUAREN IZENA

Definizioa: Produktuaren izen komertziala.
Hauta daitezkeen kategoriak (adibidea): Bop It Tetris; Hospital Genial
Barriguitas; Los basurillas…

E.1 ESLOGANA

Definizioa: Iragarkiaren esaldi edo mezu nagusia esaten da atal honetan, hau
da, kontsumitzaileari helarazi nahi zaion ideia.
Hauta daitezkeen kategoriak (adibideak):
«Sortu orrazkerak etengabe “Barbie peinados de color”ekin».
«Itsas guduaren jolas klasikoa argiekin, soinuekin eta sekulako arma berriekin».

E.2 HIZKUNTZAREN ERABILERA SEXISTA ALOKUZIOAK
Definizioa: Bi sexuetako pertsonaia nagusiak dituzten iragarkietan maskulinoaren
erabilera ezegokiak adierazten dira, eta iragarkietan neskato eta mutikoak
deskribatzeko erabiltzen den terminologia aztertzen da.
Hauta daitezkeen kategoriak (adibideak, gaztelaniazko kasuetan):
«Serás la envidia de todos» «Serás el rey de la mímica».
Adjektibo kalifikatzaileak (*):
Indartsua, Menderatzailea, Onena
Eztia, Erakargarria, Bekaizktia
(*) Azterlanaren ondoren hautemandako berritasuna.
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E.3 AHOLKUAK

Definizioa:

Iragarkiko

aditz

inperatiboak

jasotzen

ditu,

izan

daitekeen

kontsumitzaileari zuzendurikoak, balio jakin batzuk helarazten dituztenak.
Hauta daitezkeen kategoriak:
Ezagutu Ikasi Prestatu Etorri Partekatu Lehiatu Gidatu Konektatu
Bihurtu
Sortu
Eman
Suntsitu/Garaitu
Dibertitu
Aukeratu/Hautatu
Borrokatu
Begiratu
Egin
Ipini
Egin bat
…
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E.4 PERTSONAIA NAGUSIAREN MUGIMENDUA

Definizioa: Iragarkiko pertsonaia nagusiaren jarduera-maila neurtzen duen
adierazlea.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•

Estatikoa/Pasiboa: Pertsonaia nagusiak behatu baino ez du egiten.

• 	

Mugitzen/Dinamikoa: Pertsonaia nagusiak iragarkiko jarduera nagusi bat
gauzatzen du (jolas egin, objektuak lekuz aldatu, korrika egin...).

E.5 PERTSONAIA NAGUSIAREN SEXUALIZAZIOA

Definizioa: Iragarkiko emakumezko pertsonaiak kutsu sexuala duten jarrerak eta
keinuak egiten dituenean, bere adinerako ezegokiak diren estetika eta makillajea
dituenean edota gune pribatuetan (ohean, sofan...) agertzen denean hautatzen
da.
Hauta daitezkeen kategoriak:
Bai/Ez
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E.6 P. NAGUSIAREN JARRERAK ETA KEINUAK
Definizioa: Pertsonaia nagusiek egiten dituzten keinu eta jarrerak jasotzen dira
adierazle honen bidez.
Hauta daitezkeen kategoriak:
Irribarreka Korrika Zutik
Eserita
Ohean
Eskuak mugitzen
Burua mugitzen
Mehatxuzko keinua
Belauniko
Mirespen-keinua
Mingaina erakusten
Beste batzuk
(*)
Aldaken bihurrikatzea
Hankak gurutzatuta eta eskuak hanken gainean jarrita
Hatza ahoan
Zeharka eserita
Eskuak gerrian
Hankak irekita
Ukabilak itxita
Kukubilko eserita
(*) Azterlanaren ondoren hautemandako berritasuna
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BESTE BATZUK			

2.F

F.1 IRAGARKI MOTA: SEXISTA / EZ SEXISTA
Definizioa: Iragarkiak parametro sexistak dituzten hainbat adierazle dituenean
adierazten da.
Hauta daitezkeen kategoriak:
•

Bai

•

Ez
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