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Aurkezpena
Gizartearen partehartzea, antolatutako taldeen eta gizarte eragileen bidez, funtsezkoa da gizo-

nen eta emakumeen arteko berdintasuna lortu ahal izateko. Ikuspegi horretan oinarrituz,

Euskadiko emakumeentzako ekintza Positiboko III. plana: genero ikuspegia politika publikoetan

delakoak hainbat helburu ditu. Hona hemen helburuak: enpresetan aukera berdintasunaren aldeko

planak eta programak sustatzea, emakume langileek lana lortzeko aukera hobeagoak lortzeko eta

beren lan baldintzak hobetzeko.

Lan ildo horri jarraituz, Eusko Jaurlaritzak, 1994. urtean, Emakundek proposatutako ekimenarekin

bat eginez, "aukera berdintasunerako erakunde laguntzailea" arautu zuen, Dekretu bidez. Horren

helburua emakumeei aukera berdintasunean lan munduan sartzen laguntzen dieten enpresak sus-

tatzea da. Enpresa horiek giza gaitasuna ahalik eta hobekien erabiltzen laguntzen dute, eta hori

guztia funtsezkoa da geure Erkidegoaren hazkuntza eta lehiakortasuna bultzatu ahal izateko. 

Elkarte laguntzaileak sortzearekin batera, Emakundek aholkularitza programa bat garatu du, en-

presei beren ekintza positiboko planak diseinatzen, ezartzen eta ebaluatzen laguntzeko. 

Bestalde, europar eremuaren baitan, zenbait herrialdeko araudietan derrigorrezkotzat jotzen dute

enpresa pribatuek gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunerako politikak garatzea,

exijentzia maila desberdinei jarraituz. Belgika da herrialde horietako bat; izan ere, laguntza pu-

blikoak lortzeko baldintza politika horiek garatu behar dituzte. Europako Parlamentuko

Zuzendaritzak eta Europako Batzordeak egindako proposamenen arabera (Europako Erkidegoen

Batzordeak argitaratua), Amsterdameko Tratatuaren 141. artikuluko 4. atala aplikatuz, Estatu ki-

deek ekintza positiboko neurriak hartzeko eskubidea dute, lan eremuan gizonen eta emakumeen

arteko berdintasuna sustatzeko. Herrialdeek ekintza horien berri eman beharko dute aldizka. 

Testuinguru horren baitan eta egindako sentsibilizazio eta esku hartze lanaren emaitza gisa, geroz

eta enpresa gehiagok agertu dute gai horri buruzko interesa: informazioa eta aholkuak eskatzen

dituzte aldaketa prozesuak hasteko, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna hobetzeko as-

moz. Aholkularitza hori bideratuko duten profesionalek genero gaietan adituak izan behar dute,

eta enpresa mundua eta enpresaren kudeaketa eta antolakuntza ere ezagutu behar dute; beraz,

Emakundek enpresa aholkulariak prestatzeko programa bat abiarazi du. Proiektu hori Europako

Gizarte Funtsaren diru laguntzarekin batera finantzatzen da, eta bi helburu nagusi ditu: batetik,

enpresa horiek emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko prestakuntza jasotzea –ho-

rrela, enpresa horiek homologazioa lortuko dute gai horretan aholkularitza eskaini ahal izateko–,

eta, bestetik, enpresa horien ohiko aholkularitza lanetan genero ikuspegia barneratzea, eta en-

presa horiek Erakunde Laguntzaile gisa onartzea. 

Programa sortzeko metodologia eta prestakuntzaren edukiak zehaztu egin behar izan dira, baita

eduki horiek lantzeko modua ere. Programaren garapen orokorra gauzatzeko lan talde bat sortu

da, eta, beste hainbat taldek prestakuntza modulua osatzen duten bederatzi alor tematikoak landu

dituzte.

Hauek dira modulua osatzen duten bederatzi alorrak: Berdintasuna, gai estrategikoak erakundee-

tan; Berdintasunaren esparru teorikoa; Berdintasunaren lege esparrua; Komunikazio eta irudi kor-
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poratiboa; Lan harremanak; Talde negoziazioa, lan baldintzak, lanpostuen balorazioa; Lan harre-

manak: osasuna, erasoa... gai horiei buruzko jardute egokiak; Bizitza pertsonala, profesionala

eta familia bizitza bateratzea; Langileak hautatzea eta karrera kudeaketa; Enpresa bikaintasuna:

kalitatea, FQM eredua, enpresen gizarte erantzukizuna. Alor horien guztien edukia laster argita-

ratuko da CD euskarrian. 

Hizkuntzak berebiziko garrantzia du geure bizitzan, eta eragin handia du errealitatea ulertzeko

moduan; beraz, munduarekiko ikuspegia erabat baldintzatzen du, baita norberaren nortasun per-

tsonala eta soziala ere. Era berean, nortasuna norberaren estimuari eta itxaropen pertsonalei lotu-

ta dago. Hori guztia kontuan hartuta, Emakundek Komunikazioari eta Irudi Korporatiboari dago-

kion argitalpen hau egitea erabaki du. Argitalpen horren helburua jende gehiagoren eskuetara

heltzea da, sexismorik gabeko hizkuntza normalizatzeko eta hedatzeko. Helburu hori oztopoz be-

teta dago, hizkuntza berez ez baita sexista, hizkuntza hori erabiltzen duenaren adimena eta ide-

ologia baizik. Hizkuntza ideologia hori islatzen duen tresna besterik ez da. Bestalde, hizkuntza ko-

munikazioaren osagai bat da, garrantzitsuena, agian, baina ez bakarra. Gai horiei buruzko haus-

narketa oso garrantzitsua da: hitz egiten dutenen arteko erritmoa eta erabiltzen duten ordena, ho-

rien itxaropenak, esaldien estiloa, esaldi horiek osatzen dituzten hitzen ordena, baita komunika-

zioaren tonua ere. Gai horiek guztiak argitalpen honetan bildutako txostenetan lantzen dira, eta

emakumeen esperientziari izena emateko eta esperientzia hori baloratzeko premia adierazten

dute. Lan hori funtsezkoa da gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortu ahal izateko.

TXARO ARTEAGA ANSA

EMAKUNDE / Emakumearen

Euskal Erakundeko zuzendaria
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Sarrera
MERCEDES BENGOECHEA
BARTOLOMÉ

Alkalako Unibertsitatea
(Madril) eta NOMBRA taldea





Testu hauek lan-munduan biltzen diren alderdi sinbolikoetako batzuk dituzte aztergai: mundua eta

emakumeak izendatzeko era; publizitatearen hizkuntza mundu sexista batean; eta emakumeen ko-

munikazioa lan-ingurune androzentriko batean.

Lehen kapituluak, "Emakumeak izendatzea, errealitatea deskribatzea: diskurtsoaren osotasuna",

hizkuntza sexista eta androzentrikoa eta bere ondorioak aztertzen ditu. Bere egile Eulàlia Lledó-k

alde batetik emakumeen jarduera eta emakumeak berak gutxiestearen eta, bestetik, emakumeak

ezkutatu, desagerrarazi, zokoratu edo iraintzen dituen hizkuntza erabiltzearen artean dagoen lo-

tura estua azaltzen du lehen zatian. Zoritxarreko lotura hori hausteko eta hizkuntzaren erabilera

androzentrikoa saihesteko (maskulino plurala batik bat), hizkuntza emakumeak eta beren lan-es-

perientziak izendatuko dituen osotasunezko leku bihurtzen lagun dezaketen konponbideen bildu-

ma aurkezten du.

Bigarren kapituluak, "Emakumeak publizitatearen diskurtso ikonografikoan", Pilar López Díez-ek

idatziak, gaitzat edo erreferente ikonografikotzat emakumeak dituzten publizitate-mezuak inter-

pretatzen irakastea du helburu nagusitzat. Publizitateak duen ordezkatze-ahalmena abiapuntutzat

hartuta, "hitzik gabeko" iragarkien kodetze eta deskodetze prozesuan (etengabea, baina ez beti

kontzientea) barneratzen da, publizitate sexistak betetzen duen eginkizunean eta emakume askok

inolako kritikarik egin gabe onartzeko arrazoietan. Gaiaren amaieran publizitate sexista arautze-

ko ahalegin batzuk biltzen dituen eranskin bat aurki daiteke.

Hirugarren eta laugarren kapituluek emakumezkoen eta gizonezkoen komunikazio-estiloak dituzte

aztergai. Neskek eta emakumeek, alde batetik, eta mutilek eta gizonek, bestetik, besteekin komu-

nikatzeko elkarrizketa-estrategia jakin batzuk ikasi dituzte sozializazioaren bitartez. Estrategia ho-

riek genero-ikaskuntzaren parte dira eta emakumezkoen eta gizonezkoen ezaugarri bihurtzen dira

azkenean.

3. kapituluan, "Emakumeen komunikazioa", Mercedes Bengoecheak lan-bizitzan garrantzizkoe-

nak diren emakumeen eta gizonen komunikazio-estiloen ezaugarriak deskribatzen ditu. Generoen

arteko komunikazio-alde horiek izan lezaketen jatorriaren azalpen batzuk eman ondoren, sakonki

aztertzen ditu emakumeen portaerak zeharo maskulinotuta dagoen lan-munduan dituen ondorio-

ak. Azkenik, emakumeak lan-espazioak beren hizkerarekin betetzera animatzen ditu, munduan

egoteko era espezifiko hori agerian jartzera.

4. kapituluak "Boterearen generoa. Emakumeen estiloa lan-erakundeetan" du izenburu. Bertan,

Luisa Martín Rojok eta Concepción Goméz Estebanek sakonki aztertzen dute emakumeek erantzu-

kizuneko edo aginteko karguak betetzen dituztenean nola antzematen diren lan-testuinguruan jar-

duteko emakume-erak edo femeninoak. Emakumezkoen buruzagitza-estiloaren ezagumendurik

eza salatu ondoren, enpresen eta erakundeen goi-erantzukizunetan ahalik eta emakume gehien in-

tegratuko dituzten jardunbide egokiei buruzko orientabideak ematen dituzte, haiek femeninotze al-

dera.
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Emakumeak
izendatzea,
errealitatea 
deskribatzea:
diskurtsoaren
osotasuna(1)

EULÀLIA LLEDÓ CUNILL (2)

IES Francisco de Goya
(Bartzelona) bigarren 
hezkuntzako institutua eta
NOMBRA Taldea



(1)   Pilar Mayori eskertzen diot ariketetarako material ugari eman izana eta Manuela Rodriguezi irudiekin izan

duen trebetasuna. Eskerrak, halaber, eskaini didaten interes eta maitasunagatik.

(2)   Filologia erromanikoko doktorea, IES Francisco de Goya (Bartzelona) bigarren hezkuntzako institutuko ira-

kaslea eta NOMBRA taldeko partaidea (Emakumearen Institutuko Hizkuntzaren Aholku Batzordea) 1994az ge-

roztik.



1. Helburuak
Gai hau landu eta dagozkion ariketak egin ondoren, helburu nagusia da zeure buruan argi izatea

zer diren hizkuntzaren erabilera diskriminatzaileak, zertarako baliarazten diren, nola erabiltzen

diren eta, batez ere, nola saihets daitezkeen, hizkuntza aske eta zuzenagoa erabilita, jakina.

Halaber, sexismoa eta androzentrismoa bereiziko dituzu, hori baita erabilera diskriminatzaileak

aztertu baino lehen egin beharreko urratsa.

Diskurtsoen aurrean, direla ahozkoak, direla idatzizkoak, pertzepzio berri bat garatzen has zaite-

zen da asmoa. Hizkuntzan zeure burua eta emakumezkoen esperientziak izendatzeko formulak

aurkitzen eta maneiatzen ikas dezazun, horiek baloratzeko eta kontuan hartzeko era da-eta.

Lanbideak genero femeninoa erabiliz izendatzeko inolako eragozpen linguistikorik ez dagoela

egiazta dezazun. Halaber, hizkuntzarekin zerikusia duen guztia bide luzea dela eta ibiliaren ibi-

liz egin beharra dagoela ikas dezazun.

2. Sarrera
Atal honetan ez dut esango emakumeek eta gizonek txikitatik komunikazio-estilo desberdinak ga-

ratzen dituztenik, zeren alderdi horiek aztertzeko hor baitugu Mercedes Bengoecheak landutako

material oparoa, baina esan beharra daukat aipatzen dituen diferentzietako askoren jatorria era-

bilera linguistiko batzuetan emakumeak desagerrarazi edo gutxiesten dituzten arrazoi berberetan

daudela.

Ez dut aztertuko, halaber, emakumeen eta gizonen hizkerak nola baloratu eta baloratzen diren,

nahiz eta bide hori ere zoragarria izan. Nahikoa da emakumeen hizkeraren berri ematen duten

(normalean hizkera erreprimitzea izaten dute helburu) errefrauak aztertzea hori argi eta garbi ikus-

teko.

Nabarmen ikus daiteke, halaber, dialektologiari buruzko lan asko duela oso gutxi arte nola egin

diren aztertuta. Izan ere, lan horietan emakumeak ez zituzten informatzaile gisa erabiltzen arrazoi

ugari zirela medio (egia esan, zentzugabekeriak dirudite arrazoiak baino); ondokoak nabarmen

daitezke, besteak beste:

1) harrokeriak hizkera fintzera bultzatzen zituen;

2) jakintza-maila urria zuten galdera-sorta horiek jorratu behar zituzten gaiei buruz (Zein gai jo-

rratu behar zituzten galde-sorta horiek? Baliozkoak al ziren haien esperientziak jasotzen ez bazi-

tuzten? Zergatik ez zituzten jaso behar emakumeei interesatzen zitzaizkien eta haiek ezagutzen zi-

tuzten bizitzaren alderdiak?);

3) nekez egon zitezkeen adi denbora luzean;

4) egun guztia lanean ematen zutenez gero, ez zeuden oso prest galdera-sortei erantzuteko (hau

bai argudio sinesgarria eta frogatua) (3). 
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Azkenik, ez dut aztertuko zein ahots baloratzen diren gehiago eta zein gutxiago (ahotsaren to-

nuaz eta ehunduraz ari naiz). Arratsalde bat irratia entzuten edo telebista ikusten ematea (iragar-

kiak barne) oso argigarria izan daiteke alderdi honetan, hots, zein ahots diren fidagarriak, zein

diren sinesgarriak jakiteko. Ildo honetan, hau besterik ez dut esango: Margaret Thatcher lehen mi-

nistroa zenean, hainbat saio egin zizkioten ahots-tonua jaitsarazteko, zeren uste baitzuten bere

ahotsa, "zorrotzegia", zeharo desegokia zela betetzen zuen kargu publiko garrantzitsurako.

"Heziketa" berezi horren ondoren, bere tonua 46 Hz jaitsi zen, emakumeen eta gizonen ahotsen

arteko batez besteko aldearen erdia (4). 

Jakina, aztergai izango ditugun erabilera linguistikoak diren bezalakoak dira errealitatearen edo-

zein alderdi okertu edo itxuragabetzen duen funtsezko premisa bera hartzen dutelako abiapuntut-

zat: gizonezkoena zentrala, arauzkoa eta ona da; emakumezkoena, aldiz, eszentrikoa, arauare-

kiko desbiderapena eta, horrenbestez, arbuiagarria eta isilean gordetzekoa. Aipatu ditugun hiz-

kuntzaren alderdi guztiak ideologia jakin horren ondorio dira; hori kontuan hartzen ez badugu,

ezin izango dugu ulertu zergatik gertatzen den gertatzen dena.

3. Arazoaren 
gakoetako bat

Hizkuntzaren zehartasunak eta erabilera diskriminatzaileak nola zehazten diren ikusi baino lehen,

onartu egin behar dugu hizkuntzak zeihartasun jakin batzuk (aldagarriak) dituela mundua oro har

zehartasun horiexekin antolatuta dagoelako.

Adibide argia, egunerokoa eta pertsonen bizitzan etengabe agertzen dena jartzearren, etxeko la-

nei ematen zaien garrantzia aipa genezake; badakigu lan oinarrizkoa eta funtsezkoa dela eta

bera gabe mundu osoa ordu gutxiren buruan sekulako nahaspilan murgilduko litzatekeela, baina

ez da ez ordaintzen ez baloratzen; sostengatzen duten sareak —emakumez osatuak batik bat—

ez dira ia inoiz gizarte-harremantzat hartzen.

Hari berari jarraituz, erraz egiazta daiteke lan publikoen munduan okerren ordainduta dauden la-

nak (termino absolutuetan edo gizonezkoen lantzat jotzen direnen aldean) emakumeek egin ohi di-

tuztenak direla. Batik bat emakumeen zeregintzat hartu izan den idazkari-lanaren alderdi zehatz

bati erreparatzen badiogu, bere alde ugarietako batean (zeren emakumeen ia lan guztiek beza-

laxe, moldaerraztasuna eta multifuntzionaltasuna baititu bereizgarri), garatzen duen trebetasune-

tako bat dokumentuak, mota guztietako testuak makinaz (edo ordenagailuz) transkribatzea dela

ikus dezakegu. Erraz ondoriozta daiteke trebetasun hau hedatu eta irakatsi egin beharko litzate-

keela, arrazoi desberdinengatik jende askok transkribatzen baititu testuak makinaz edo ordena-
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gailuz. Baina azpimarragarriena da jende gehienak bi hatz erabiliz egiten duela, gehienez ere

lau hatz erabiliz (bi eskuekin), eta ia inork ez duela egiten ahaleginik (ez gizonek ez emakumeek)

milaka ordu aurreztuko lituzkeen trebetasun hori ikasteko; are gehiago, badago trebetasunak es-

kuratzeko leku pribilegiatu bat: eskola. Zergatik ez da eskolan irakasten, bertan ordenagailua era-

biltzea nahitaezkoa bada? Nik esango nuke emakumeen lantzat eta trebetasuntzat jotzen dutela-

ko, besterik gabe (gogorarazi nahi nuke, bidenabar, eskola mistoarekin galdu egin zirela, bertan

behera utzi zirela, sekula berreskuratu ez diren trebetasun eta jakintza asko eta asko, izan ere jos-

tea, kozinatzea... emakumeenak zirela uste izan zutelako eta, horrenbestez, eskola-curriculuma

osatzea merezi ez zutela iritzi ziotelako). Zergatik irakasten zaie igeri egiten eta ez pertsona au-

tonomoak izaten edo beste batzuk zaintzeko gai izaten? Adibide honekin hiru gauza erakustea

espero dut:

1) ideologiak, kasu honetan ideologia sexistak, guretzat benetan (objektiboki esango nuke ia)

aproposak ez diren gauzak egitera (edo horiek egiteari uztera) bultza gaitzakeela;

2)  ideologia sexista gizakiak bizikide dituen parametro unibertsaletako bat dela eta, hortaz, ta-

malez emakumeengan zein gizonengan duela eragina (nahiz eta segur aski neurri berean ez

izan, eta hori diodanean emakumeen eta gizonen artean egon litezkeen diferentziez nahiz ema-

kumeen kolektiboaren edo gizonen kolektiboaren barruan egon litezkeenez ari naiz);

3) sarritan ez garela konturatzen zer egiten dugun (edo zer egiten ez dugun) eta zergatik egiten

dugun.

Irakasten zaigunaren edo ez zaigunaren, dakigunaren edo ez dakigunaren auziarekin jarraituz,

nola uler liteke, sexismoagatik ez bada, etxeko lanik egiten ez dakiela harro-harro esaten duen gi-

zonen bat (baita emakumeren bat ere) egotea? Izan ere, gairik oinarrizkoenetan gauzaez izatea

eta inoren mende egotea positiboki baloratzen du azken batean.

Emakumeak eta gizonak sarritan ez ditugu baloratzen egiten dutenagatik, emakumeak edo gizo-

nak izate hutsagatik baizik, eta adibide aski tenteletan ere ikus daiteke hori: zergatik uste du jen-

de askok emakumeek gaizki gidatzen dutela, frogatuta baldin badago gizonek baino istripu gu-

txiago izan eta eragiten dituztela?

OHARRA: txosten hau ez da osorik euskaratu.

Egileak genero gramatikalaren erabilerari buruzko adibide ugari erabili ditu, baina euskarak ge-

nero gramatikalik ez duenez gero, horiek euskaratzeak ez du inolako zentzurik.
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Emakumeak
publizitatearen
diskurtso 
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1. Helburuak
Kapitulu honetako materialarekin lan egin ondoren, emakumeei eta publizitatean duten irudikape-

nari buruzko ondoko galderei aurre egiteko gauza izango zara: Zer da publizitatea? Zer da iru-

dikapena? Nork du irudikatzeko ahalmena? Nola funtzionatzen du publizitateak, hots, zer saltzen

du publizitateak? Nola tratatzen ditu emakumeak publizitateak, baina kamera eskuetan duen per-

tsonak nola jokatzen duen ez ezik, zer dio ikerketak? Zergatik onartzen dute emakumeek ere pu-

blizitate sexista? Ba al du mugarik publizitate sexistak?

2. Sarrera
Amodioa da betiko irauten duena? Ala diamantea da? Diamante-marka baten publizitate-eslogan

batek behin eta berriz esaten digu diamante bat bizitza osorako dela; diamante bat sekula eroste-

rik izango ez duen jende gehienak, ordea, amodioa bizitza osorako dela antzematen du edo hori

ezartzen zaio bederen buruan eta subkontzientean. Abstrakzio horiek, neurtezinak gainera, ho-

rrelakoak baitira amodioa eta denbora, irudimen kolektiboan irauten dute halako sedukzio-ahal-

mena eraginez, ezen gutxienez munduko biztanleria osoaren ehuneko berrogeita hamarrek bere

bizitzaren arrazoi edo helburu nagusi bihurtzen baitute.

"Publizitatearen azterketa problematikoa da zeren, lehenengo eta behin, gizarte ka-

pitalistaren barruan botere handia eragiten duen industria baita publizitatea.

Publizitateak beste edozein komunikabidek baino lotura zuzen eta estuagoa du es-

truktura ekonomiko kapitalistekin, sistema ekonomikoak oinarritzat duen produktu-flu-

xuari (salgaiak eta zerbitzuak) sostengua emateko funtzionatzen duen marketin-jar-

dunbideen kate bati loturik dago. Halaber, presio ekonomikoa eragiten du komunika-

bideen egituren beren gainean, komunikabideetan eragina duten eskariak dituen

"sistema ezkutu subsidiario" (James Curran) gisa jarduten duen heinean" (2).

2000. urtean, Espainian %9,7 hazi zen komunikabideetako (prentsa, irratia, telebista eta aldizka-

riak) publizitate-inbertsioa eta 850.000 pezetako kopurua gainditu zuen, munduko hamar merka-

tu handien artean finkatuz. Munduko sailkapenaren lehen tokian Ameriketako Estatu Batuak dau-

de, %42,7rekin; Europako merkatuak guztizkoaren %29,2 sortzen du. Espainian publizitate-jar-

duerak BPGaren %2,5 inguruko pisua ordezkatzen du; gure herrialdean 169 iragarle edo enpre-

sak 1.000 milioi pezeta baino gehiago inbertitu zituzten 2000. urtean. Horien artean 21 automo-

bil-marka daude, 19 komunikabide-enpresa eta beste horrenbeste dira, gutxi gorabehera zinema

eta musika, elikagai edo edarien enpresak (3). Publizitate-sorkuntza Ipar Amerikako agentzien es-
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(2)   Marris, Paul eta Thornham, Sue (Argit.). 2000. Media Studies. A Reader. 2nd. Edit. New York: New York University

Press. (699 or.). 

(3)   Díaz Nosty, Bernardo. Informe anual de la comunicación 2000-2001. Bartzelona: Grupo Zeta.



kuetan dago, sozietate nagusia Ameriketako Estatu Batuetan duten publizitate-agentziek urte ho-

rretan mantendu egiten baitute, eta zenbaitetan areagotu ere, diru-sarreren sailkapenean duten na-

gusitasuna. (Lehen hamabost postuetan ez da ageri kapital espainola bakarrik duen agentziarik;

hauen artean 2001ean enpresa multinazional frantses bati saldu zioten Lorente taldea da lehena).

Kopuruak are garrantzitsuagoak dira munduko publizitate-merkatu nagusian, Ameriketako Estatu

Batuetan (4) (Kellner, 1995: 126), izan ere 1988an barne-produktu gordinaren %2 gastatu bai-

tzuten publizitatean. Kopuruek frogatzen dute industria honek herrialde horretan izan duen bilaka-

era: 1950ean 6,5 bilioi dolar inguru gastatu ziren, 1970ean kopuru hori 40 bilioi dolarrera igo

zen eta 1980an 56ra. Publizitate-merkatuak izan duen progresioa honako kopuru honetan labur-

biltzen da: 1980tik 1986ra, Ameriketako Estatu Batuetako enpresen publizitate-gastuak bikoiztu

egin ziren ia.

Publizitateak gizartean duen eragin ekonomikoa kuantifikatzeak kopuru itzeletara bagaramatza,

sozializazio-baliabide horren eraginpean egotea neurtzeak ez du inolako zalantzarik uzten:

Kilbourne-k adierazten du (Kilbourne: 1995: 121) pertsona heldu batek bere bizitzako urtebete

eta urte eta erdi bitarte ematen duela batez beste telebistako iragarkiak ikusten. Kopurua oso an-

tzekoa da Espainian: 2000. urtean herritarrek egunean 210 minutu telebista eta 23 minutu publi-

zitate kontsumitu zituzten batez beste (5). Zein neurritan dira publizitate-diskurtsoak, eta komuni-

kabideak oro har, erreferente adierazgarriak eta kualifikatuak ikus-entzuleentzat? Badirudi aukera-

berdintasuneko politikak sustatzen dituzten nazioarteko erakunde batzuek ez dutela aditu-sektore

batzuek dioten bestelako konfiantza ikus-entzuleen banako erresistentzia eta irakurketako erantzu-

netan.

Euskal Autonomia Erkidegoan aurkeztutako txosten batean (6), Carlos Lema Devesak Madrilgo

Getafe hiriko publizitate-hesietan erakutsi zen iragarki bat aipatzen du. Bertan, automobiletarako

bateria baten publizitatea egiten zen, autoaren kapot gainean igota zegoen emakume erdi biluzi

baten irudiaz baliatuz; testuak hitz bakarra zuen: "¡Móntela!". Lema Devesak aditzera eman zue-

nez, iragarkiak hainbat talde feministaren protestak sorrarazi zituen eta Getafeko Udalak ere pu-

blizitate-hesi hori kentzeko agindua eman zuen. Eta ondokoa gaineratu zuen: "Ez zen gauza bera

gertatu automobilak konpontzeko lantegietan, hemen kartelak oso harrera ona izan baitzuen eta

leku nabarmena eman baitzioten". Publizitate-mezu berberak aurkako erreakzioak, dikotomikoak,

mutur-muturrekoak sor ditzake alde batetik emakume feministak bezalako kolektiboetan eta herri

bateko udal-gobernuan eta, bestetik, automobilen mekanikako lantegietan lan egiten duten gizon

gehienen artean. Irudikapen bera, publizitate-enpresa batek landutako eraikuntza bera, guztiz
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(4)   Kellner, Douglas. 1995. "Reading Images Critically". In Gender, Race and Class in Media. A text-Reader. Gail

Dines & Jean M. Humez (Argit.) Londres: SAGE. (126-132).

(5)   Díaz Nosty, Bernardo. Informe Anual de la Comunicación 2000-2001. Madril: Grupo Zeta.

(6)   "Emakumen eskubideak publizitatean". In Aniztasunaren islada komunikabideen eta publizitatearen bitartez. 1997.

Jardunaldiak. Gasteiz: Emakunde. (153-168 orr.).



kontrako eran "irakurtzen", "ulertzen", "interpretatzen" dute kolektibo desberdinek. Kapitulu hone-

tan esanahien eta esleitutako balio sozialen botereagatiko borrokaren beharraz hitz egingo dugu;

hots, zer-nolako balio desberdinak esleitzen dizkiote emakumeari emakumeen kolektiboek, alde

batetik, eta emakumeen kontrako irudikapen oldarkor eta bortitzaz gozatzen duten gizonek, bes-

tetik?

Era berean, duela askoz ere gutxiago (7), publizitateko exekutibo batek adierazi du bere enpresak

ez zuela emakumeari buruzko berariazko inolako politikarik. Zer esan nahi du exekutiboarentzat

emakumeari buruzko berariazko inolako politikarik ez izateak? Enpresa horren postaletan —za-

balkunde-euskarria— ez dutela inoiz ere emakumerik irudikatu? Horixe baietz; askotan gainera.

Enpresako sorkuntza-pertsonalak bere postaletarako emakumeen irudikapena gauzatzerakoan

egindako tratamenduaren garrantziaz inoiz ere jabetu ez direla esan nahiko ote du? Segur aski,

publizistak baietz erantzungo lioke galdera honi bere unibertso sinbolikoa emakumearen gizarte-

diskriminazioko egoerarekiko sentikor diren pertsonen taldearenarekin bat baletor; osterantzean,

ezetz erantzungo luke.

Jendeak oro har uste du ikusten duguna, errealitatearen edozein alderdi, hots, objektuak, pertso-

nak, egoerak, existitzen den guztia, besterik gabe "kopiatu" egiten dela, den bezala "islatzen"

dela, mekanikoki "irudikatzen" dela komunikabideen eta publizitatearen bitartez. Iritzi horrek, or-

dea, alde batera uzten du irudikapen-prozesuari datxekion alderdi bat, objektuei eta errealitateari

berari esanahia ematen diena, alegia. Eta irudikatu nahi den pertsona edo objektuaren eta landu-

tako irudi horrek hartzen duen esanahiaren artean ezartzen den erlazioa da, hain zuzen ere, gure

irudikapenaren emaitzaren gaineko erantzukizun pertsonala geure gain hartzeko aukera emango

digun kate-maila. Baina abia gaitezen irudikapenaren definiziotik, King-i (1992: 131) (8) jarrai-

tuz:

"Termino honek pinturaren, marrazketaren, inprimaketa grafikoaren, argazkien, fil-

men, soinu grabatuaren, antzerkiaren, telebistaren, ordenagailuaren edo bestelako

baliabideren baten bitartez "Errealitatearen ilusio sinesgarri bat sortzea" esan nahi

du. Irudikapenek era guztietako komunikabide-irudiak barne hartzen dituzte; ez du

axola eguneroko errealitate sozialarekin duten antzekotasuna sinesgarria den; beti

ezagutuko dira "irudikatzeko aukera posible ugariren artean jarduera edo une bat

hautatzeko berariazko ikuspuntu sozial eta fisiko batetik landutako eraikuntzak beza-

la, eta komunikabidearen prozesu teknikoen eta horren konbentzioen bitartez egin

eta osatzen da materialki".

23

(7)   ANDRA. 2003ko urtarrila. Aitor Arberas, Margen 3 kontuetako exekutiboa, Bizkaian Postal Free-ren frankizia due-

na.

(8)   King, C. 1992, "The politics of representation: democracy of the gaze". In F. Bonner et al. (Argit.), Imagining wo-

men (131-139 orr.). Cambridge, UK: Open University Press.



Koka gaitezen, historikoki, ‘emakume’ kontzeptuaren errealitate sozialean. Zer da emakumea?

San Agustini jarraitzen badiogu, emakume oro umetoki bat dela esan baitzuen, emakumea ume-

toki baten bitartez irudikatuko dugu (9), baina santu horrek ez zuen metafora hori guri besterik

gabe umetoki deitzeko erabili; umetoki bat zer den adierazten duen kulturalki onartutako esa-

nahiaren bitartez ia bi mila urte iraun duen eta emakumeon bizitzan oso ondorio garrantzitsuak

izan dituen erlazioa ezarri zuen. Hots, erditzeko gai den ontzi bat bezala irudikatu gintuztenean,

menderen mendetan seinalatu eta esleitu ziguten gure helburua: amatasuna. Irudikapenak, iru-

diak, ez dira tolesgabeak, irudikatzen duen pertsonak sostengatzen dituen eta gizarteak parteka-

tzen dituen kultur esanahiak eramaten dituzte beren baitan.

San Agustin baino askoz ere beranduago, Calber etxeko sortzaileak etorri ziren eta 1982an hau-

xe esan ziguten kaleetan ezarritako hesietatik: "Toda tú eres un culito". Testuarekin batera emaku-

me gazte baten irudia ikus zitekeen, ahuspez etzanda, biluzik eta kamerari irribarrez, aldamene-

an eserita zuen haurtxo bat emakumearen ipurmasailekin jolasten ari zen bitartean (10). Bere ga-

raian emakume-elkarte asko agertu zen kanpaina horren aurka, matxistatzat jo baitzuten, eta ho-

rietako batean (11) eslogana aldatu eta "Toda tu eres una persona" jarri zuten. Umetoki bat gara?

Ipurditxo bat gara? Ez, noski. Publizitateko sortzaileek metaforez eta "xede-publikoz" hitz eginez

emango lituzkete azalpenak, baina segur aski zertxobait gehiago ere adieraziko lukete kontu ho-

riekin minduta eta "asaldatuta" (12) zeuden emakumeen umore-senik eza aipatzeko.

1982an ipurditxoaren iragarki hura plazaratu zutenez geroztik, iragarki asko eta asko ikusi ditu-

gu komunikabide guztietan, baina garai hartan izan zen, hain zuzen, Mexikon 1975ean egin zen

Emakumeei buruzko Lehen Mundu Konferentzia zela-eta, bai mugimendu feministek bai unibertsi-

tateko emakumeek beren politikaren begira-puntuan komunikabideetako eta publizitateko emaku-

meen irudikapena jartzen hasi zirenean. Gizartearen hainbat esparrutatik egindako jarduera eta

presio militante horrek Europako gobernuak politika publikoak lantzera behartu zituen. 1984an

(13), publizitateak jendearen jarrera eta portaeretan duen eragina eta komunikabideek proiekta-

tutako gizonen eta emakumeen irudiaren garrantzia azpimarratzen dituen gomendio bat argita-

ratzen da, eta estatuei gomendatzen die publizitate-printzipioak betetzen direla ziurtatzeko, beste-

ak beste gizaki guztien duintasunaren eta berdintasunaren errespetua.
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(9)   Hizkuntza, hitzak, irudikapen-prozesuko beste zeinu bat gehiago dira, oinarrizkoa ez bada.

(10)   Zein eraikuntza sintaktiko eta zein lexiko hautatuko dut iragarkiari begiratzen diodanean nire begiek ikusten du-

tena irudikatzeko? Ondokoen artean aukera dezaket: "haur batek erpurua eta hatz erakuslea modeloaren ipurterretene-

an sartzen dituen bitartean"; "haur batek, modeloaren ipurdiari begira, eskua bertan pausatzen duen bitartean"...

(11)   La mujer feminista. 0 zk. 1983ko urtarrila. (4-5 orr.). Aldizkari honek garai hartan emakumeen gorputza ilustrazio

sexual gisa erabiltzea eta orduan salatzen hasia zen gizonezkoen bortizkeria erlazionatzen zituen.

(12)   Maitenaren eta bere emakume asaldatuen omenez.

(13)   (84)3 Gomendioa, Europako Kontseiluko Ministroen Lantaldearena, telebistako publizitate-printzipioei buruzkoa,

1984ko otsailaren 23an onartua.



Publizitatearen diskurtsoak emakumearen gorputza gero eta gehiago erabiltzen duelako (14) kez-

karen ondorioz abian jarritako publizitatearen behatokietatik (15) jasotzen diren herritarren kexek

gizarteko sektorerik informatuenaren sentsibilizazio-maila nabarmentzen dute, gehienbat emaku-

mez osatua. Baina, publizitate sexistaren kontrako salaketek gure herrialdean gora egin duten

arren (16), publizitate-diskurtsoaren erretorika, baliabide ikonografiko eta testualen bitartez, gero

eta hipersexualizatuagoa (17) dago erabilera patriarkalaren (18) ikuspegi esklusibotik egindako
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(14)   78/1998 Dekretuak, apirilaren 27koak, Begira / Berdintasuna Garatzeko Iragarkien Aholkularitza sortzen du

Euskal Autonomia Erkidegoan ondoko helburuekin: "Erakundeei, elkarteei eta publizitate-agentziei, hala eskatzen dute-

nei, aholkularitza eskaintzea eta orientatzea; publizitate-mezuetan sexismoa desagertarazteko irizpide alternatiboak es-

kaintzea; pertsonen sexua dela eta, edonolako diskriminazioa desagertarazten lagunduko duten ekintza positiboak bul-

tzatzea; komunikabideek eta publizitate-euskarri erabilienek azaltzen duten publizitatea aztertzea; eta iragarki hauen in-

guruan, hiritarrek baita erakundeek ere egiten dituzten salaketak kanalizatzea".

(15)   Kezkagarria da Publizitateko emakumearen diskriminazioari buruzko Europako Parlamentuaren Ebazpenaren

(1997-10-06) K puntuan jasotako kontuan hartuzkoa, "sexismo-salaketen maiztasuna murriztu egin dela" adierazten

duena. Kapitulu honen gaia ez bada ere, adierazi beharra dago ikus-entzuleak direla, batez ere komunikabideak eta

publizitatea kontsumitzen dituzten emakumeak, salaketen eta gaur egun dauden lege-baliabideen bitartez, alde batetik

komunikabide-industria handiari eta, bestetik, publizitate-talde handiei aurre egin diezaiekeen indar boteretsu eta era-

ginkorrena ("publizitate-merkatu osoaren %40 burtsan kotizatzen duten lau publizitate-talde handiren eskuetan dago").

(Romero, 2002: 11). González eta Salvador-ek, (2000: 686) ondokoa diote 1994ko aipamen batekin: "Publizitatearen

Lege Orokorrak esakintzen dituen aukerak gorabehera, oso demanda gutxi aurkeztu dira publizitate diskriminatzaile

edo iraingarriagatik. Emakumearen duintasuna eta irudia defendatzeko lege-baliabideak izan arren, errealitateak era-

kusten digu ez direla erabiltzen".

(16)   "2001ean Emakumearen Institutuko Publizitatearen Behatokian 710 salaketa jaso ziren, 2000n jasotakoen bikoi-

tza baino gehiago, irudi edo mezu sexistengatik. Ia hamarretik zortzik ‘emakumearen gorputza’ produktuak sustatzeko

objektu gisa ustiatzea kritikatzen zuten". (El País, 2002ko maiatzak 31 (34. or.)).

(17)   Emakumearen gorputza biluzik agertzen zen proportzioa %2koa zen 1983ko aldizkarietako iragarkietan eta

%6raino igo zen 1993koetan. (Reichert, Tom et al. "Cheesecake and beefcake: No matter how you slice it, sexual ex-

plicitness in advertising continues to increase". Journalism and Mass Communication Quarterly. 76 Liburukia. 1zk.

1999. (12 or.).

(18)   Era berean, emakumeen moda hiperfeminitate maskulino ernagarrienetik lantzen da gaur egun: "Gaur egungo

emakumea bi aurpegiko emakumea da, eta modan ikus daiteke hori. Alde batetik, gimnastika egiten duen edo haurrak

ikastetxera eramaten dituen emakume aktiboari dagozkion jantzi erosoak eta markako kirol-zapatilak bilatzen ditu, eta

bestetik, berrogeita hamarreko hamarkadako objektu-emakumeaz geroztik ikusi ez genuen hiperfeminitatea duten jan-

tziak. Emakumea lanpostuan gizonezkoaren pareko azaldu nahian, kolore neutroak, unisex arropak, gizon-moldeak era-

bili zitueneko laurogeiko hamarkada igaro ondoren, orain emakume-alderdia gorputzaren formak nabarmentzen dituen

modarekin, punta fineko zapatekin errebindikatzeko premiarekin topo egin dugu". (Sara Navarro, moda-diseinatzailea.

In Escudero Moratalla, José Francisco. Cuadernos de política criminal, 76.zk 2002. (31 or.).



emakumearen gorputzaren erakusketa esplizituarekin. Frantziako Emakumeen Eskubideen estatuko

idazkari izan zen Nicole Pery-k publizitateko emakumeen diskriminazio sexuala aztertzeko sustatu

zuen txostenaren aurkezpenaren ondorioz informazio bat argitaratu zen MUJERES orrialdean, "El

porno ‘chic’ invade los anuncios" (19) izenburupean. Bertan, sektore jakin batzuek (ez dira

gehiengodunak) azaltzen duten emakumeen irudikapenaren bilakaerarekiko kezka jasotzen da:

"Askatasunaren izenean, komunikabideak emakumeen diskriminazioa ustiatzen duten edo asko-

ren iritziz modu ‘iraingarrian edo laidogarrian’ aurkezten dituzten iragarkiz —eta kaleak karte-

lez— betetzen dira, txostenaren arabera".

Txosten horretan Publizitateko emakumearen irudien tipologia lantzen dute (Grésy, Brigitte, 2002:

77-78). Lau adierazten dituzte: berdintasunezko publizitateak, diskriminatzaileak, oldarkorrak eta

larrigarriak. Lehen kategoriak inolako hierarkizaziorik eragiten ez duen bereizketa sexuduna ilus-

tratzen duten berdintasunezko publizitateak hartzen ditu bere baitan. Kategoria honi "zero" kate-

goria deritzote txostenean, Frantziako txosten ofizialak aztertutako kategorietako batean ere sar-

tzen ez delako. Bigarrenak, publizitate diskriminatzaileei dagokienak, diskriminaziorik tradiziona-

lenetik bere zeinuetan berritzaileena (20) deneraino doazen diskriminazioaren ikurrak dituzten pu-

blizitate estereotipatuenak biltzen ditu. Publizitate hauek "iraganeko produktu erresistenteak dira".

2. kategoria: publizitate oldarkorrak: txostenean ‘porno-txik’ gisa definitzen diren publizitateak

dira (gure adibidean aztertuko dugun publizitate-mota da). Sinbologia jardunbide sexual oldarko-

rren errealitateari dagokio (bortxaketa, sadomasokismoa, etab.). Emakumea aberetu egiten da,

edo objektu nahiz gauza bihurtu. Ikusarazi behar da bortizkeria espezifikoa dela: oldarkortasuna.

Eta aztergai dugun txostenak argitzen du bortizkeria terminoak ez duela oldarkortasunera igor-

tzen, baizik eta oldarkortasuna dela, konpentsazio moduan, bortizkeriara igortzen duena, ikus-

entzuleek antzeman dezaketen intentzionalitate bat (igorlearena) ezagutzera ematen duen seman-

tismo baten arabera. 3. kategoria iragarki larrigarriek osatzen dute. "Nortasun sexuala asaldatu-

ta dagoela adierazten dutenak dira" (21). Ondoz ondo, iragarki horiek batera sorrarazi eta leun-

tasunez nahasten dituzte iragan hurbilaren oroimen lasaitu gabea eta egungo gertaera-segidaren

larritasunak (teknozientziak).
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(19)  El País. IGANDEA. 2001eko uztailaren 29a. (12. or.).

(20)   Estereotipo tradizionalari loturiko sinbologia-mota aldatu egin daiteke, baina horrek ez du esan nahi estereotipo

horri loturiko balioak desagertu egin direnik. Hain zuzen ere, estereotipoaren garrantzia ez datza narrazioa eraikitzeko

erabilitako sinbologian, estereotipoari loturiko balioetan baizik. Nahaste horren ondorioz, gerta daiteke gaur egun pu-

blizitateko emakumeen irudikapen jakin batzuk askatzailetzat hartzea. (Sánchez Aranda, José J. et al. 2002. El espejo

mágico. Pamplona: INAM).

(21)   Jatorrizkoan letra etzanez.



3. Lexikoa: kultur esanahi 
batzuen oroigarri laburra

Gaia garatu aurretik, egokia iruditzen zaigu hizkuntzaren arloan kokatzea eta gizartean eraiki eta

onartu diren eta, horrenbestez, ezarritako kultur erreferentziak osatzen dituzten esanahiak gogo-

raraztea. Helburua behar bezala deskodetu ahal izatea da, eta sakonki ulertzea zertaz hitz egiten

ari garen publizitate-industriak emakumeari buruz egiten duen irudikapena, oro har, nabarmen ho-

betzeko modukoa dela esaten dugunean.

Emakumeez hitz egiteko gehien erabili beharko liratekeen kontzeptuetako bat ez da

sexu hitza, duintasuna baizik. María Molinerren (22) arabera, "Dignidad es la cuali-

dad de las personas por la que son sensibles a las ofensas, desprecios, humillaciones

o faltas de consideración" (Duintasuna pertsonak irain, mespretxu, beheramendu edo

errespetu-faltekiko sentikorrak egiten dituen nolakotasuna da). Emakume batek ez era-

kustea, hitzez ez adieraztea, jasaten dituen irainekiko, edo bortizkeriarekiko, edo

errespetu-faltarekiko (23) sentikorra ez dela emateak, ez du esan nahi emakumeek

nolakotasun hori ez dutenik; beste genero-teknologia (24) batzuen artean, publizita-

tea gizartean dagokion lekua adierazteko oso tresna eraginkorra izan dela erakusten

digu, besterik gabe.

Duintasuna edukitzea duin izatearen nolakotasuna da eta egile berak dio besteen eta

bere buruaren errespetua eta estimua merezi izateko moduan hitz egin eta jokatzen

duen, apaltzen edo lotsarazten duten ekintzak egiten ez dituen, umiliatzen ez den eta

bera umiliatzea onartzen ez duen pertsonari aplikatzen zaiola.

Sarritan emakumeak egoera apalgarrietan irudikatzea saihesteko premiari buruzko

zeharkako aipamenak aurkitzen ditugu publizitate-kodeetan, legerian eta, oro har,

gomendio guztietan (25). Diccionario de la Real Academia de la Lengua-k (26) on-
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(22)   Moliner, María. 1983. Diccionario de uso del español. Madril: Gredos Argitaletxea.

(23)   Egoera horretan egon daiteke, halaber, emakumeen irudi bat eraikitzeko modelo izateko bere burua aurkeztu

duen eta horregatik ordaintzen dioten pertsona fisikoa; emakumeak duintasunik gabe irudikatzean gizonezkoen balio

berberak konpartitzen dituzten publizitate-emakumeak.

(24)   De Lauretis-ek genero-teknologia gisa kontzeptualizatu zituen komunikabide guztiak: zinema, telebista, teoria eta

publizitatea. Gaur egun generoa eraikitzen jarraitzen dute, esanahi sozialaren arloa kontrolatzeko ahalmenarekin, eta

hala, genero-irudikapenak sortu, sustatu eta ‘ezartzen dituzte’. Teresa de Lauretis (1987: 18).

(25)   EITBko komunikabideetan Publizitate-emanaldiak araupetzen dituzten arauek, 1983koek, ezartzen dutenez, EITBk

baztertu egingo ditu pertsonak egoera apalgarrian agertzen diren iragarki guztiak.

(26)   Diccionario de la Lengua Española. RAE. 21. argit. 2001.



dokoa adierazten du hirugarren adieran: "Degradar: Humillar, rebajar, envilecer"

(Apaldu: Umiliatu, beheratu, zitaldu). María Molinerrek ondokoa jasotzen du

Degradante (Apalgarri) terminoaren lehen adiera gisa: "se aplica a lo que degrada"

(apaltzen duenari aplikatzen zaio) (27), eta bigarren adiera gisa: "a lo que humilla"

(umiliatzen duenari).

Humillar (Umiliatu): María Molinerrek dio: "Hacer sentir a alguien su inferioridad u

obligarle a abandonar su altivez. Hacer pasar a alguien por una situación en que se

considera rebajado en su dignidad, o hacerle aceptar con repugnancia la superiori-

dad de otro" (Norbaiti bere gutxiagotasuna sentiaraztea edo bere hantustea utza-

raztea. Norbait bere duintasuna beheratzen duela irizten dion egoera batetik pasa-

raztea, edo inoren nagusitasuna gogoz bestera onarraraztea).

Despreciar (Mespretxatu): María Moliner-i jarraituz: "Considerar una persona a otra

indigna de estimación y de que se mantenga trato con ella, y tener hacia ella la acti-

tud o disposición de ánimo correspondiente" (Pertsona batek beste bat estimatzeko

modukotzat eta berarekin tratua edukitzeko modukotzat ez jotzea, eta berarenga-

nantz dagokion jarrera edo aldartea izatea).

Sexismo: DRAE: "Discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al

otro" (Sexu bateko pertsonak bestea baino gutxiago delako diskriminatzea).

Machismo (matxismoa) honela definitzen du hiztegi berak: "actitud de prepotencia

de los varones respecto de las mujeres" (emakumeekiko gizonen larderia-jarrera).
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(27)   "(…) emakume kategoriak toki arras apaldua betetzen zuen Berant Erdi Aroko gizarte hiritarrean, gizon libreen

edozein kategoriari zegokionaren azpian, milaka urteko lanaren banaketa sexualak esleitu zizkion jarduerak oso sustrai

sakonak zituen kultur definizioaren arabera berretsi baitziren Erdi Aroan" (Rivera Garretas, Milagros "La legislación del

Monte delle Doti en el Quatrocento florentino". In Actas de las II Jornadas Investigación Interdisciplinaria Sau, Victoriak

aipatua. Diccionario ideológico feminista. 2. argit., 1990. (105 or.).



4. Zer adierazten du telebistako 
iragarkietako emakumeen eta 

gizonen estereotipazioari 
eta rol sexualei 

buruzko ikerketak?
Bi ikerketaren emaitzak bildu ditugu: lehenengoa, 1990ekoa, Britainia Handian egin zen eta bi-

garrena gure herrialdean, 1995ean.

1. MULTZO-IKUSPEGIA: 

Gizonen ordezkaritza handiagoa da emakumeena baino, 2tik 1eko proportzioan. Off ahotsak gi-

zonezkoenak dira batik bat (%89).

2. EZAUGARRI FISIKOAK:

21 eta 30 urte bitarteko emakumeak iragarkietako pertsonaia guztien %50 ziren; gizonen %30ek

baino ez zuten adin hori. 30 urtetik gorako pertsonak gizonak ziren kasuen %75ean eta emaku-

meak %25ean.

Pertsona argal, eredugarri edo ‘idealaren’ kategoria gizonen %11ri baino ez zitzaien aplikatu;

baina emakumeen %35i.

‘Erakargarria’ (modako aldizkarietan ager litekeen pertsona-mota gisa definitua) izatea emakume-

en %64ren deskribapenari egokitu zitzaion, baina portzentajea %22koa baino ez zen izan gizo-

nezkoen artean. Bost emakumetatik bat edertzat jo zuten; iragarkietan agertu ziren gizonezkoen

%4 baino ez zituzten jo edertzat.

Horrenbestez, emakumeen eginkizuna gizonezkoena baino askoz ere apaingarriagoa dela ondo-

riozta daiteke.

3. JARDUERAK ETA ROLAK:

Lan ordainduren bat egiten irudikatutako emakumeak %16 izan ziren; gizonezkoak %30.

Kasu guztien %7an bakarrik erakutsi zen etxeko lana emakumeentzako jarduera nagusi gisa.

Alabaina, etxeko lanen bat egiten agertzen ziren emakumeak %45 izan ziren eta gizonezkoak

%21 baino ez. Janaria prestatzen irudikatu ziren gizonezkoen proportzioa (%32) emakumeena

baino handiagoa (%24) bazen ere, gizonezkoek janaria prestatzen dutenean ekintza hori jardue-

ra berezi eta trebe gisa irudikatzen da.

4. HARREMANAK:

Emakumeak gizonezkoak baino bi bider gehiago irudikatu zituzten bai erakartzeko (emakumeen

%25, gizonezkoen %13) bai erakarriak izateko (emakumeen %26, gizonezkoen %12). Are gehia-

go, gizonezkoen %9k baino ez zuten aieru sexualen bat jaso, baina emakumeen kopurua ia bi-

koitza izan zen, %17. Iragarritako produktua kontsumitzeagatik arrakasta sexuala lortzen zuen

emakume-kopurua (%18) gizon-kopuruaren (%10) bikoitza izan zen ia.
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ONDORIOA:

Azterketa horretatik azaleratzen diren patroiek nabarmen indartzen dute emakumeak funtsean gi-

zonezkoena den munduan existitzen direlako ustea.

(O’Sullivan, Dutton eta Rayner-ek Cumberbatch et al. 1990-etik moldatua (28) ).

Gure herrialderako, 1995eko azterketa batean Martín Serranok (29) eta beste batzuek ondoko

hamabost estereotipoak aurkitu zituzten telebistako programa eta iragarkietan:

1. Bizitzaren lorean dagoen emakumea – galai heldua. (Transformatzen ari den eskema).

2. Ninfa argia – ar iluna. (Indartzen den eskema).

3. Emakumeena gorputza; gizonezkoena adimena. (Transformatzen).

4. Norbaitek "mesede" bat egiteko zain.

5. Gizonezkoa ehiztaria, emakumea harrapakina (emakumeek berek ikusten dutenaren arabera).

6. Gorputza erakusteagatik kobratzen duena lizunkeriaz trata daiteke.

7. Emakumeei ugalketa sozialeko eginkizunak esleitzen zaizkie; gizonezkoei produkzio-zeregi-

nak.

8. Lehenengo eta behin ama eta emaztea. Horrez gain, beste edozer.

9. Gizonezkoek definitzen dute emakumeak zer diren eta zenbat balio duten.

10. Emakumeek lortzen dutena beren babesleek ematen diete.

11. Emakume mendekoak – gizon autonomoak. Emakumeek kontra egiten dioten eskema.

12. Emakume oldarkorrak, baina moldaerrazak.

13. Emakumearen pairamena, familiarentzat bakarrik erreserbatua.

14. Emakumeen oposizio aktiboa duen eskema: emakumeak barnerantz begira; gizonezkoak kan-

porantz iraulita.

15. Eskema baten alderanzketa: emakume libidinalak eta alaiak; gizonezko autorreprimituak eta

zapuztuak.

5. Iragarki sexista bat 
deskodetzeko prozesua

Hurrengo orrialdeetan semiotikaren eta generoaren ikuspegitik aztertuko dugu iragarki bat. Sexu-

eduki handiko adibide bat hautatu dugu, ospe handiko nazioarteko erakundeek, hala nola NBE,

UNESCO eta beste batzuek, azaldu duten kezkagatik eta komunikabideen ikus-entzuleen sektore

jakin batzuetan sortzen duten ardura eta ezinegonagatik. Sektore horiek, emakume guztien diskri-
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(28)   O’Sullivan, Tim; Dutton, Brian; Rayner, Philip. Londres: Edward Arnold. (132-133 orr.).

(29)   Martín Serrano, Manuel; Martín Serrano, Esperanza; Baca Lagos, Vicente. 1995. Las mujeres y la publicidad.

Madril: Instituto de la Mujer (73 or.)



minazioko errealitate sozialaz jabetuta, behin eta berriz adierazten dute beren kritika eta are su-

mindura ere. Komunikabideen aldetik ez dago emakumeen gorputzaren publizitate-erakargarri eta

sexu-ilustrazio gisako erabilera sexistan norabide-aldaketa adierazgarririk izan dela adierazten

duen erantzun konprometiturik.

El País, osteguna, 1999ko abenduaren 16a.

Nazioarteko albisteen atala. 7. orrialdea.
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Honako hau da komunikabideek emakumeen irudikapenari buruz egiten duten publizitate-diskur-

tsoa aztertzeko oinarritzat hartuko dugun adibidea.

Correa, Guzmán eta Aguaded-ek (30) (2000: 60) diskurtso pedagogiko gisa ikusten dute publizi-

tatea eta hiru jardunbide-mota sartzen dituzte bertan: semiotikoa, ideologikoa eta ekonomikoa.

Honela definitzen dituzte:

"Jardunbide semiotikoa produktuei balioa ematen dieten esanahiak eraikitzeko eta

berreraikitzeko sistema baten bitartez gauzatzen da. Telebistako edo prentsako edo-

zein iragarkik gero produktuei transferituko zaizkien zeinuetan antolatzen ditu esa-

nahiak (Goldman, R., 1992). Jardunbide semiotikoa estadiorik azalekoena da publi-

zitate-testu baten analisian: elementu jakin batzuen erabilera selektiboak (enkoadra-

keta, argiztapena, tipografia, kromatismoa, etab.) ikaskuntza selektiboa eragiten du,

era berean, kontsumitzaileengan.

"Jardunbide ideologiko gisa, publizitateak ikus-entzuleak sentsibilizatzea eta merka-

turantz bideratzea du helburu nagusitzat. (…) Iragarkiek ez dute objektuez hitz egiten

baina, bestalde, sistema soziala iraunarazten ari dira eta hau, aldi berean, berma-

tzailea eta babeslea da. Horrexegatik ez dute mezu guztiek lekurik [publizitatearen]

munduan. Sexismoa, esate baterako, gure gizartean nagusitzen den balioetako bat

da, eta horren arabera antolatzen dira proposamen semiotiko jakin batzuk, ageriko-

ak edo ezkutuak, ezin hobeto mugatuak eta gizarteko balio hori zehatz-mehatz isla-

tzen dutenak. (…) Merkataritzako mezuek barreiatzen duten errealitatearen irudika-

pen pobretua, esaterako, gure jarrerak, ideiak eta balioak moldatzera irits litezkeen

estereotipo sexistetan konfiguratzen da (...).

Publizitatearen jardunbide ekonomikoa prozesu osoaren funtsezko gakoa da, publi-

zitate-diskurtsoaren produkzioa eta garapena, bere "pedagogia" ikusgaien eta iku-

sezinen kausa eta justifikazioa. Publizitate-diskurtsoak ziurtatuta du eztabaidatu ga-

beko presentzia espazio publikoan. Komunikabideei ez zaie interesatzen beren be-

netako zutabeak eta finantza-zimenduak direnen eragina ezagutzera ematea (...)".
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6. Publizitatearen 
jardunbide 
semiotikoa

Egile horiei jarraituko diegu publizitate-diskurtsoaren eraikuntzan esku hartzen duten kode semioti-

koetako batzuk jasotzeko. Aintzat hartu beharreko lehen alderdia testuinguruarekiko mendekota-

sun handia da, Ecok (1988) (31) proposatzen zuen bezala, eta egileek diotenez, horien artean

ezartzen den harremanak sortzen du esanahia. Atala honetan mezuan agerian edo ikusgai dau-

den kodeak garatuko ditugu, begirada fisikoari dagozkionak, azken kultur esanahia ematen ere

laguntzen dutela ahaztu gabe; begirada sinbolikoari legozkiokeen kode ezkutuak edo ikusezinak

publizitatearen jardunbide ideologikoari dagokion atalean garatuko ditugu.

Hona hemen egile horiek hautatutako sailkapena:

1. Produkzioa/Sorkuntza.

2. Kode espaziala.

3. Kode eszenografikoa.

4. Keinu-kodea.

5. Argi-kodea.

6. Kode kromatikoa.

7. Elementu figuratiboak.

8. Kode grafikoa eta sinbolikoa.

9. Konposizio-teknika.

10. Kode erretorikoa.

Lehenengoari dagokionez, produkzioak/sorkuntzak produkzio teknikoa eta irudia osatzen

duten elementuak hartzen ditu bere baitan. Publizitate-proposamena deskodetzeko baldintza ezin

hobeak lortzeko hautatutako dimentsioei, formatuari eta euskarriari dagokio lehenengoa.

Aztertzen dugun iragarkian, orrialde oso bat hautatu zuten iragarkia hedatzeko, hartara egunka-

riari arreta handirik gabe begirada bat emanda ere ikus-eragina esanguratsua izango baitzen.

Beherago azalduko dugun taulan telebistako produkzio-teknikak biltzen dira, alderdi bakar bat ja-

sotzeko bereziki diseinatuak: nola desbideratu ikusleen ikus-interesa jendearen arreta bideratu

nahi edo behar dugun beste pertsona edo objektu baterantz. Horretarako lanbidean ospe handia

duen eta unibertsitate askotako eta telebistako prestakuntza-ikastegi askotako bibliografia gomen-

datuan aurki daitekeen liburu baten irakaspenak erabiliko ditugu.
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Millerson-ek (32) egilearen agurrarekin ematen die hasiera 919 orrialdeei: "Ongi etorri telebista-

ko errealizazio eta produkzioaren intrigazko mundua, ILUSIOAREN mundua, aztergai duen esku-

liburu honen argitalpen berrira". Eta liburua irakurtzen duenari gomendatzen dio bertan "aurkitu-

ko duela nola erabili ikusleari eragiteko eta konbentzitzeko teknikak, haren arreta mantentzeko, in-

teresa garatzeko eta emozio jakin batzuk bultzatzeko edo pizteko".

Eta BBC etxean eta ikus-entzunezkoen prestakuntzan jarduera luzea egina duen komunikabideeta-

ko profesional honek ondokoa adierazten du sarreran: "Komunikabideei, argazkigintzari, telebis-

tari eta zinemari buruzko oinarrizko egietako bat da hauxe: kamerak gezurra esaten du beti. (...)

Alde itzelak daude benetan gertatzen denaren, ikusleek ikusten dutenaren eta ikusten ari direla

uste dutenaren artean. Espazio, dimentsio, giro, denbora eta abarren interpretazioa hainbat fak-

toreren mende egongo da, hala nola kameraren kokalekua, objektiboaren angelua, argiztapena,

muntaia, giro-soinua eta, jakina, norberaren esperientzia". Benetakoaren eta itxurazkoaren arteko

desfase honi etekina atera dakioke, zeren hartualdi bakoitzean berariaz hautatzea eta antolatzea

ahalbidetzen baitu jendearengan eragin jakin bat sortzeko, eta produkzio-kostu txikiko era guztie-

tako konbentzitze-teknikak erabiltzeko aukera ematen baitu".

Jendearen arreta erakarriz:

"Ez da gutxietsi behar ikusleak irudiari buruzko iritzia osatzeko egiten duen ahalegi-

na. Asko egin daiteke bere arreta mantentzeko eta horretarako zaindu egin behar da

subjektuak irudian nola antolatu eta aurkezten diren".

Kontzentrazio aldakorra:

(...) "Ikusle guztien arreta bideratzea ezinezkoa bada ere, neurri handi batean lor

daiteke pentsamenduen hautapen eta asoziazioan gidatzea".

Ikus-interesa desbideratzea:

Ikuslearen arreta hasieran finkatzea bezain beharrezkoa da bere arreta irudiaren al-

derdi baterantz desbideratzen jakitea. Ondoko prozedurez baliatuta lor daiteke hori:

— Eserita dagoen jende-talde batean pertsona bat zutik edukiz.

— Ordura arte interesgune izan denari garrantzi gutxiago emanez (esate baterako,

bizkarrez itzuli) eta garrantzia subjektu berriari emanez (kamera aurrez aurre).

— Jatorrizko adierazpen-indarra (kontrastea, bakarrik enkoadraketan, etab.) sub-

jektu berriarengana eramanez.

— Ekintza lotua erabiliz. Esate baterako, koadroan dagoena eskuinera begira

dago... etenaldia –pertsona berria pantailaren eskuinaldean dago.

— Jatorrizko subjektuari garrantzia kenduz, pertsona berria hurbilaraziz.

— Planoaren tamaina, kameraren altuera eta abar aldatuz.
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— Fokua lehen subjektuarengandik bigarrenarengana aldatuz.

— Soinu-iturria aldatuz; orain pertsonaia berriak hitz egiten du.

(Millerson, 2001: 617, 619, 620)

2. Kode espaziala. Eraiki nahi dugun espazio zehatza hautatzeko prozesuari dagokio.

Aztertutako iragarkian plano ertaina hautatu dute (giza irudia gerrialdean ebakita ageri da gutxi

gorabehera). Millerson-ek (2001: 161) adierazten duen bezala:

"Kamera batek eszena bat fokatzen duenean, bertan gertatzen dena jendeari erakut-

si baino askoz ere gehiago egiten du. Eszenaren alde jakin batzuk hautatzen dira

ikusleen arreta ekintzaren alderdi jakin batzuetarantz erakartzeko. Kameraren estilo-

ak eragina izango du gaiak ikusleengan duen efektuan".

Plano-mota desberdinen irakurketa (33), berriz ere, ez da ausazkoa; Millerson-ek (2001: 163)

adierazten duen bezala plano laburrak erabiltzen dira: 1. Xehetasunak erakusteko. 2.

Nabarmentzeko. 3. Erreakzioak erakusteko. 4. Dramatizatzeko. Gure iragarkia aztertzean, zer-

gatik hautatu dute plano laburra?

Kode espazialak erakutsi nahi dugun informazio-kopurua ez ezik, irudia zein angelutatik hartzen

den kontuan hartzen du. Emakumeak gehienetan angelu pikatuarekin hartzen dira (López Díez,

2001: 52) (34) eta gizonezkoentzat, ordea, plano kontrapikatuak hautatu ohi dira.

"Elkarrizketa batean, esate baterako, gonbidatuen plano kontrapikatuek garrantzi-

-itxura eta beren buruarekiko konfiantzakoa emango diete; kokaleku altuagotik hartu-

ta, ordea, itxura murriztuagoa izango dute..." (Millerson, 2001: 162).

Plano bat prestatzeko soilik, beren buruari hamazazpi galdera egiteko proposatzen die ikasleei

Millerson-ek (2001: 615); horietako batzuk hautatuko ditugu: 1. Zein da planoaren helburua? Zer

erakutsi behar da? 2. Puntu edo ezaugarri jakin bat nabarmendu nahi da? 3. Zein da gai nagu-

sia? 4. Subjektuak argi eta garbi ikusten dira? Argitasuna, behar adinako argitasuna, hondoko

kontraste ona? Azkeneko galderari erantzungo diogu LA PERLAren iragarkia aztertzeko: ez; ar-

gazkiak ez du behar adinako gardentasuna; ahoa (gure ustez bertara doa bigarren begirada ira-

garkiarekin ‘topo egiten’ dugunean) artifizialki nabarmenduta dago argazkiak ez duelako behar

adinako argiztapena. Geure buruari galdegin diezaiokegu, kode ikusgaien azterketa honetan, ar-

gazkia zergatik ez den behar bezala fokatu? Iradoki genezake sexu-bortizkeriako eszena bat ez

dela inoiz, edo ia noiz, argitan erakusten, legez kanpo eta, horrenbestez, jende gutxi ibili ohi den

eta argi gutxi izaten den lekuetan egindako ekintza bat delako? Ikasleei beren ikuspuntuak elkarri

azaltzeko aukera utziko diegu, ondoko argibidea emanez (Millerson (2001: 622):
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(33)   Gomendioa: Correa, Guzmán; Aguaded (90-91 orr.).

(34)   López Díez, Pilar. 2001. Representación de género en los informativos de radio y televisión. Madril: IORTV eta

Instituto de la Mujer. (http://mujeres.usal.es/data/core/publicaciones.htm)
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17.2. taula. Kameraren kokalekua hautatzea:

•  Helburu mekanikoak:

1. Irudia aurre-aurreko objektuekin enkoadratzeko. 2. Ekintza desberdina ezkutatze-

ko. 3. Altuera txikiko objektuen mailako planoak lortzeko.

•  Helburu artistikoak:

Zergatik igo kamera? Subjektuaren adierazpen-indarra murrizteko.

Zergatik jaitsi kamera? Objektuaren/subjektuaren adierazpen-indarra nabarmentze-

ko.

3. Kode eszenografikoa. Hautatutako eszenaz eta irudikatutako pertsonen jantziez hitz egiten

dugu; dekoratuez edo agertoki naturalez, ageri diren objektuez eta abar, berebiziko garrantzia

baitute lortu nahi den efektua edo mezua obraren produkzioak hautatutako ildoan ulertzea era-

gotziko lukeen zarata sortzerakoan. Aztertutako iragarkian kode eszenografikoak zuzenean era-

mango gintuzke ustez saldu nahi den objektura: bularretakora. Kode guztien kateaketak errealita-

tearen irakurketa aberatsagoak iradokitzen dizkigu: ikus dezagun keinu-kodea adierazitako esze-

nografikoarekin batera.

4. Keinu-kodea. Iragarkiko pertsonek irudikatzen dituzten keinuei dagokie. Emakumezko mo-

deloaren aurpegiak ez digu ez minik, ez bortxaketarik, ez segurtasun-gabeziarik aditzera ematen.

Ikerketak adierazten duen bezala, emakumezko modeloaren ahoa, irekita, sexualki eskaintzen

zaio gizonezko modeloari. Aurrerago aztertuko dugun kontraesan-printzipioak emakume baten

bortxaketaren "errealitatearekin" kontraesanean dauden kode ikoniko sinbolikoen irakurketara ga-

ramatza. Eszena horretan kode eszenografikoak larruzko jaka bat erakusten al digu emakumea

bere borondatez eskaintzeko ekintza batean?

5. Argi-kodea. "Argazki bat egitea argiarekin pintatzea da" adierazten dute Correa, Guzmán

eta Aguaded-ek (200: 93); gure iragarkia argi gutxirekin ‘pintatu’ zuten. Baina emakumezko mo-

deloaren eta gizonezko bi modeloen gorputzen atal jakin batzuk beste batzuk baino argi gehiago

dute. Estrategikoki, emakumearen ahoari eta bularraren goialdeari ematen die lehentasuna argiz-

tapenak.

6. Kode kromatikoa. Gure iragarkia zuri-beltzean eginda dago, baina koloreek oso eginkizun

garrantzitsua betetzen dute publizitate-irudikapen baten erakarpenean. Izan ere, tabako gorriko

marka jakin batez hitz egin genezake, marka aipatu gabe, eta jende gehienak jakingo luke zein

markaz ari garen. Kolore batzuk beroagoak dira (laranja, horia, gorria) beste batzuk baino (urdi-

na, berdea) eta komeni den moduan erabiltzen dituzte ezarritako helburuak lortzeko.

7. Elementu figuratiboak. Kode honen barruan irudian agertzen diren objektuak eta pertso-

naiak enkoadratzen ditugu. Maila deskriptibo honetan ikus-protagonisten eta figuranteen kopurua

eta kokapena behatzea bakarrik interesatzen zaigu.
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8. Kode grafikoa (35) eta sinbolikoa. Kode erabilienaren alorrean sartzen gara: ahozko

zein idatzizko hizkuntza; kasu honetan: letra-tipoa, tamaina, etzana, lodia, bien arteko aldaketak,

etab. Aztertutako iragarkian, erabili den tipologia bakarra, letra larriz, iragarritako markari da-

gokio, zuria beltzaren gainean nabarmenduta.

9. Konposizio-teknika. Informazioa edukiaren ikus-adierazpen gisa igortzeari dagokio.

Correa, Guzmán eta Aguaded-ek (2000:97) Dondis-ek (36) (1995) moldatutako taula bat jaso-

tzen dute, irudiaren konposizioko simetriaren hausturaren —emakume baten irudiaren bitartez—

ezaugarriak dituen iragarki bat aztertzen duena. Sakonera, errealismoa, opakotasuna eta abar

bezalako ezaugarriez ari gara.

10. Kode erretorikoa. Publizitate-diskurtso osoa zipriztintzen du, argumentu-logikaren teknikak

(iragarritako objektuaren mirarizko ezaugarrien deskribapen zehatza, eskuarki testuala) bildutako

edo elkartutako kode sinbolikoek esanahi berriak sortzen dituzten pertsuasio ikonikoari bide eman

zionetik.

7. Publizitate-diskurtsoaren
jardunbide ideologikoa

Zergatik dira iragarkiak hain erakargarriak ikusleentzat? Zergatik lortzen dute atsegina ikusleek

publizitateak aurkezten dizkigun sistema semiotiko antolatu horiek kontsumitzen dituztenean?

Erakarpen nagusia narrazioan datza, mezuak kontatzen digun istorioan. Ez dira telebistako publi-

zitate-iragarki baten hogei segundoak gure emozioak mundu jakin bat imajinatzera eta eraikitze-

ra eramaten dituzten bakarrak: uharte bukoliko bat edo sexu-atsegina bizkor lortzeko egoera bat

izan liteke; irratiko iragarki batek eta prentsan edo aldizkarietan txertatutako iragarki soil batek

ere erakartzen gaitu, istorio bat kontatzen baitigu ekintzaren kodearen bitartez, eta ikus-entzuleek

beren esperientziaren, ezagueren eta balioen arabera egokien iruditzen zaien norabidean ebatz

dezaketen enigma (37) bat planteatzen baitigu. Argazki bakar batek istorio oso bat kontatzen

digu. Elementu denotatiboak, hots, soilena, oinarrizkoa, maila deskriptiboan agertzen dena, ber-

tan adostasuna zabalagoa da eta jende gehiago ados egongo litzateke esanahian (38): gure adi-
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(35)   El País egunkariaren estilo-liburuan (Libro de Estilo de El País) adierazten denez, informazioetarako erreserbatuta-

ko letra-tipoak ezin dira publizitatean erabili, eta letra-tipo horietakoren bat erabiltzen duten iragarkiek "Publicidad" hi-

tza jarri beharko dute goiburukoan. (57. or.).

(36)   Dondis, D. 1995. La sintaxis de la imagen. Bartzelona: Gustavo Gili.

(37)   O’Sullivan; Dutton; Rayner (1994: 97).

(38)   Hall, Stuart. 1997. "The Work of Representation" in Representation. Cultural Representations and Signifying

Practices. Hall, Stuart (Argit.). Londres: Sage Publications. (38 or.).
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bidean, bularretako bat, emakume bat, bi gizon. Alabaina, behar-beharrezkoa da alderdi literala,

denotatiboa, ikonografikoa gainditzea eta ideologiarekin, balio sozialen sistemekin zerikusia

duen beste maila orokor, global eta lausoago batean barneratzea: gizarte patriarkaleko emaku-

mearen mendekotasunaz ari gara; sexu-bortizkeriako (39) mailen irudikapen eta, horrenbestez,

onarpen gero eta handi eta errepikariagoaz ari gara; indarrari lotutako maskulinotasunaz eta pa-

sibotasunari lotutako feminitateaz ari gara; emakumea gauza bihurtzeaz eta publizitatea erakus-

ten den testuinguruaren hipersexualizazioaz (40) ari gara. Esanahi konnotatiboak, mitoaren —

kasu honetan maitasuna— esanahira pixka bat gehiago hurbiltzen gaituen bigarren irakurketa-

mailak, zeinu-objektuen eta hauen arteko erlazioaren irakurketa diskurtsiboaren bitartez lan egiten

du.

Itzul gaitezen publizitatearen diskurtsoaren begiradara eta horri loturik dagoen eta kode narrati-

boen ondorio den atseginera. Eta istorioa iragarkiari begiratzen diogunok kontatzen dugula "di-

rudi", horixe da interesgarriena; ez dute esan beharrik ere nola ulertu behar dugun; produktu hori

kontsumitzen duen pertsona bakoitzaren "protagonismo" indibidual eta ustezko horretan datza

kontsumitzearen atsegina eta kodetzailearen lanaren tranpa. Ikusleek ere aktiboki laguntzen dute

mitoa sortzen, indartzen edo zalantzan jartzen: kasu honetan, maitasun heterosexualaren esanahi

oldarkor berria sortzen. Gidarik, erabiltzeko argibiderik ez hori da adierazleen bitartez eraikitako

mitoa naturala, hurbilekoa eta ezaguna balitz bezala agerrarazten duen ezaugarria.

Maitasunaren mitoa. Zein da gaur egungo jende gazteak LA PERLAren iragarkiari buruz egingo lu-

keen irakurketa ‘normala’? Gure ustez ez ginateke oso oker egongo (41) gutxi gorabehera ondo-

koa erantzungo bagenu: "Bi mutilekin jolasten ari den neska bat da; baliteke musu emango diona

bere mutil-laguna izatea, edo gehien atsegin duen mutila behintzat. Bularrekotan dago, hori baita

saldu nahi dena eta gaur egun ez da ezer gertatzen bularrekotan egoteagatik; neska askok egiten

du hori. Baliteke jolasean aritzea ea neskak asmatzen ote duen nor den hurbiltzen ari zaion muti-

la. Eta gainera, begira, begiak estaltzen dizkion mutilak leuntasunez egiten du, minik ez emateko.

Bere aurpegiari begiratu besterik ez dago: ez da sufritzen ari". Jakinaren gainean ez dagoen jen-

de gazteenaren irakurketa publizitate-diskurtsoaren elementu adierazleen deskodeketara hurbil-

tzen da: irudikatutako elementu literalen deskribapen soila eta beren esperientzia laburrean bere-
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(39)  Katharine Viner-ek The Guardian egunkarian. "Feminism today". Asteazkena, 2002-06-05 (www.guardian.co.uk).

Janet Holland-ek, South Bank Unibertsitateko soziologiako irakasleak, emakume gazteek sexuari buruz duten iritziaren

gainean egin dituen aurkikuntzak laburbiltzen ditu: "Emakume gazteek babesik gabeko sexuaz hitz egiten dute; eskura

dutenean ere kondoirik ez erabiltzeaz; bortxatuz gero protestarik ez egiteaz; bortizkeria onartzeaz; penetraziorik ga-

beko sexua izan beharrean koitoa egiteko presionatuak sentitzeaz".

(40)   Telebistako programazio osoa: planoan irtengo diren gonbidatuei eta albistegietako aurkezleei, emakume guztiei

exijitzen zaie beren gorputza sexualki nabarmentzen duen jantziak erabiltzea.

(41) Generoko eta komunikabideetako prestakuntza-ikastaroetako ikasle batzuengandik jasotako adierazpenak.

(Egilearen oharra).
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ganatu dituzten erreferentziako balioei loturiko konnotazioa izan ohi da. Baina, O’Sullivan, Dutton

eta Rayner-ek (1994: 115) adierazten duten bezala:

"Ideologiek kultur fenomenoak irudikatzen eta azaltzen dituzten kode sinbolikoen bi-

tartez "lan egiten dute". Barthes-ek (1973 )(42) mitikotzat etiketatzen ditu irudikapen

sinboliko horiek, ez faltsuak izatearen zentzu tradizionalean (ipuin bat bezala), ‘na-

turala’ edo ‘zentzuzkoa’ izatearen itxura edukitzearen zentzuan baizik, eta horrega-

tik ez dira zalantzan jartzen".

Horiek horrela, publizitatea gure etxean sartzen da, gure buruan, baina ez dugu ezagutzen au-

sardia horren egilea. Ikus-entzuleek ez dakite nolakoa den iragarki horren egilea (43); ez dakigu

zein publizistak izan zuen ideia (44); ez dakigu zein unibertso sinboliko duen (zein ideologia,

zein ideia hartzen dituen bere erreferentziako sistemak) iragarkia sortu zuen pertsonak (edo per-

tsonek); horren inguruan zein eztabaida-talde sortu zen; zer iruditu zitzaion publizitatea egin zio-

ten enpresari; enpresak bere iragarkian ‘porno-txik’ mailarik exijitu zuen ala ez. Inork ez digu esa-

ten deontologia profesionala eta publizitateari ezarritako legezko mugak ezagutzen zituen aditu-

ren bati kontsultarik egin ote zioten bularretakoaren modeloari gertatzen zaiona kontatzeko.

Halaber, ez digute esaten zein jarraibide eman zizkioten, alegia ahoa nola ireki behar zuen, ‘ho-

rrela, baina ez hainbeste’, edo ikara, min edo atsegin aurpegia jarri behar zuen edo, besterik

gabe, ‘naturala’ izan behar ote zen. Inork ez digu ematen hain pertsuasio-bide boteretsua den pu-

blizitatea irakurtzeko beharrezkoa den informazioa, ez baita komeni ikus-entzuleek iragarkia nola

eta zertarako egin zen jakitea. Ihardukitzearen, esanahi berrien aldeko borrokaren marjinen ba-

rruan, Susan Faludik Reacción (45) liburuan Guess galtza bakeroen industriako publizitate-ardura-

dun eta jabeak lan egiteko erari eta emakumeei buruz dituen ideiei buruz aditzera ematen duen

salaketa ulertu behar da:

"Guess galtza bakeroen eta laurogeiko hamarkadako merkatua gainezka jarri zuten

diseinuko beste marka batzuen arteko diferentzia galtzak fabrikatzen zituen enpresa-

ren publizitatea izan zen. Iragartzen zuten produktua inoiz erakusten ez zuten kan-

painen bitartez sustatu zituzten beren galtzak Marciano anaiek. Iragarkiek, aitzitik,

enpresak "Guess mistika" zeritzona azpimarratzen zuten: gaizki samar fokatutako ar-

gazkietan bakero altuak zaldi gainean eta dama gazte lotsatiak ikus zitezkeen gal-

soroen erdian, Ameriketako Estatu Batuetako Mendebaldearen bereizgarri (…)

"Herrialde honetara iritsi nintzenean Mendebaldeaz maitemindu nintzen", dio hogei-

ta hamasei urte dituen Marcianok. "Iragarkiak Mendebaldean zentratu nahi izan ni-
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(42)   Mitologías. 1999. Siglo XXI Argitaldariak.

(43)   Kasu honetan adierazten da publizitate-agentzia: INTERSTAR, S.A. Ronda General Mitre, 84 Entlo. 1. 08021

Bartzelona. Tel. 93/4141747.

(44)   Williamson (1978: 14).

(45)   Faludi, Susan. 1993. Reacción. Bartzelona: Anagrama Argitaletxea. (248-253 orr.).



tuen, han ez baita inolako aldaketarik gertatzen. Horrek ikaragarri liluratu ninduen".

Mendebaldetik gehien gustatu zitzaiona bertako emakumeak izan ziren, bere iritziz

eragin feministetatik aske jarraitzen baitute. Ameriketako Estatu Batuetako

Mendebaldean, Guess enpresak Texasen egin zuen argazki-erreportajearen gidoiak

dioen bezala, "emakumeak errespetu handiz tratatzen dituzte, baina ziurtzat jotzen

dute badakitela zein den beren lekua, hots, laguntza ematea, eta beren funtzioa,

gehienetan dekorazio hutsezkoa".

Mendebaldeaz gain, Marcianok aitortzen du baduela beste zaletasun bat, eta arra-

zoi berberagatik gainera: berrogeita hamarreko hamarkadako Ameriketako Estatu

Batuak. "Zeharo erakartzen nau garai hartako emakumeen feminitateak", dio,

"Vargasen marrazkietan aurki daitekeen feminitatea da. Horixe da berpiztu nahiko

nukeena: galdu den guztia". Baina Marcianok berehala esaten digu hori ez dela

egin nahi duen bakarra: "Emakumeek berrogeita hamarreko hamarkadan bezalako-

ak izan nahi dute berriz ere", ziurtatzen du. Feminismoak iruzur egin diela sentitzen

dute. "Gehienak ez dira ezkontzen. [...] Beren independentzia bizitza pribatuarekin

nahasi zen, eta kalte itzelak eragin zizkion. Hogeita hamar urtetik gora dute eta ez

dira ezkondu, eta emakume gisa burutu nahi zutena gauzatu ez dutela sentitzen

dute".

(...) Guess neskaren nortasuna iragarkian irudikatzeko, Marcianok Wayne Maser

moda-argazkilaria kontratatu zuen, Fatal Attraction filmaren propaganda-kartela egin

zuena. (…) Maser-ek lau egunez Fatal Attraction filmaren Guess bertsioaren argaz-

kiak egin zituen hesola zorrotzez egindako hesiak zituzten Bedfordeko (New York) bi

etxe zuritan, filmean dekoratu gisa erabili ziren berberetan. (…) Erreportajeak aurre-

ra egin ahala, Maser-ek murriztu egiten du "tentatzailearen" adina eta bere lanbide-

aren garrantzia. "Claudiak jantzi dezala neskame-uniforme bat", dio Maser-ek. "Ez,

itxaron! Izan dadila au pair neska bat. Senarra seduzitzen duen au pair txikia, zer

iruditzen zaizue? Bikaina, ezta? Ikaragarri bikaina". Mundu guztia ados dago eta

Maser-ek argibideak ematen dizkio Claudiari neskame frantses baten uniformea jan-

tzi dezan. Langileetako bati agintzen dio gona ahalik eta gehien estutzeko. Gero

Claudia sukaldearen aurrean kokatzen du, gosaria prestatzen egongo balitz bezala

egin behar duela esan, eta azken agindua ematen dio: "Okertu ipurdia, ongi ikus da-

din". "Honek ez du bizirik", kexatzen da Maser, bere Polaroid kameraren bisoretik

begira. "Gona horrek estuago egon behar du [...] eszenak sexy itxura izan behar

du." Claudia kexu agertzen da eta gona estuegi duela esaten du, baina Maser-ek ez

dio jaramonik egiten eta argazkiak egiten jarraitzen du".

Publizitate-mezuen produkzio- eta errealizazio-prozesuari buruzko informazio-kopuru handiagoa

eskuratzeak lagun al diezaguke kultur esanahiak eta erreferente sinbolikoak aldatzen?

40



Faludik aurreko informazio-koadroan iragarki bat zuzenean nola egiten den adierazteko informa-

zioaren bitartez jakinarazi dizkigun publizistak emakumeei buruz dituen ideiak eta irudikapena,

hurrengo koadrokoarekin osatuko dugu. Bertan, ikus-entzuleek publizitate-diskurtsoa nola hartzen

duten ikertzera zuzendutako baliabide garrantzitsuei buruzko informazioa eskaintzen da, baita

horrek marketineko eta publizitateko adituek ‘bisualista’ deitzen diotenaren lanean duen eragina

aztertu ere:

"Gestalt bat, oroz gain, hartzaileak lehendik modu gutxi-asko intuitiboan ezagutzen

zuen zerbaiten ezagumenduaz jabetzea da. Mezuan zerbait unibertsala identifika-

tzea da, zeinu partzialen antzemate hutsa gainditzen duena. Horrek, praktikan, per-

tzepzio-mikrosegida bat inplikatzen du, osotasun gisako iruditik abiatu eta aldi bere-

an irudiaren puntu batetik bestera igarotzen dena. Bertan begiradak ibilbide nagusi

bat eta mendeko elementuena antzematen du, bisualistak ulermena errazteko antola-

tu edo programatu duen ordena logiko apenas erdiausazko batean.

Zentzu zehatz horretan, beraz, bisualista programatzaile bihurtzen da —ez du inola-

ko zerikusirik operadore batekin—. Mezuari egitura eta ordena hierarkiko bat eza-

rriz antolatzen duen aldi berean —egia esan, ordena didaktikoa da—, nolabait ere

hartzailearen begirada "ordena didaktiko" horren arabera —berez programa bat

da— gidatzen du. Horrela, mezuaren baitan dagoen informazioa jakintza moduan

bereganatuko du hartzaileak oso denbora laburrean.

Bisualistak ezarri duen elementu desberdinen pertzepzio-ordena (nagusitasun-orde-

na, mendekotasunekoa, aldiberekotasunekoa, etab.) hartzailearen begiek benetan

egin izanaren froga objektiboak esan nahiko luke —hasiera batean bederen— honek

mezua zuzen hartu duela. Gisa honetako probak "takistoskopio" deritzon neurgailu

baten bidez egiten dira; tresna horrek begien mugimenduak erregistratzen ditu, iru-

dien pertzepzioko hierarkien, garrantzi handieneko puntuen eta sare asoziatiboen

adierazle gisa.

Begiaren ardatza irudiaren ainguratze-puntu kopuru jakin batean finkatzen da.

Betiere, ikusle bakoitzak modu desberdin samarrean jokatzen du irudi horren aurkez-

pen bakoitzean, baina begien mugimenduaren azterketak (Buswell, Yarbus, Remond,

Molnar) "patroi" konstanteak daudela frogatzen du, eta horrek metodoa fidagarria

dela adierazten du"(46). 
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Saasbüdcen-eko (Alemania) Unibertsitateko manipulazio-laborategiko psikologoek

"begirada-aztarnari" gisa erabiltzen dute takistoskopioa, ikusmenak iragarki bat ikus-

tean jarraitzen duen ordena zehazteko. Esperimentu hauen bidez —boluntarioekin

egiten dira— ikus-interesaren maila (lilura) eta publizitateak subkontzientean duen

eragina ikertu nahi da.

Laborategiko esperientzia hauetatik ondorioztatzen den logikak adierazten du begi-

rada ez dela guztiz librea mezu baten aurrean, nahiz eta mezua gutxi-asko ikonikoa

edo abstraktua izan. Begiek irudi bat deszifratzen badute, ibilbide jakin bati edo iru-

diaren puntu batetik bestera eramaten dituen ordena bati jarraituz, argi dago begi-

mugimendu horiek ez direla erabat espontaneoak, hots, eskematistak edo bisualistak

"gidatu" egin ditzakeela, informazio-puntu batzuen eta besteen arteko erlazioak eta

asoziazioak aurreikusitako prozesuen arabera egin daitezen, informazioa ahalik eta

laburren eta zalantzarik gabe bereganatzeko.

Aurreko adibidea publizitate-diskurtsoaren eraikuntzaren artifizialtasunaren eta bere mekanismoak

irizpidearekin deskodetu ahal izateko ezagutu beharraren erakusgarri bat baino ez da. Aztertzen

ari garen iragarkiaren ‘irakurketara’ itzuliz, kontuan har dezagun betetzen duten funtzio ideologi-

koaren beste alderdi bat. Torres-ek (1994) (47) defendatzen duen bezala, "Ideologiek interpreta-
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zio, balio eta esanahiko egitura konpartituak ezartzen dizkiete beren jarraitzaileei, baina zeharka

egiten dute, eta horrela egoera sozial bidegabeak mantentzen lagun dezakete ezinbestekoak edo

aldatzeko aukerarik gabekoak direla sinetsaraziz. Horixe da Douglas Kellner-ek (48) (1995: 128)

adierazten duena Marlboro-ren iragarkiez hitz egiten duenean. Izan ere, iragarki horien irudietan

trebetasunak natura zeharo osasungarrian gauzatzen dituzten gizon indartsu, kementsu eta mas-

kulinoak ikusi ohi dira, baina tabako-paketeetan, legeak aginduta, ezinbestekoa da bere kontsu-

moak osasunari kalte larriak eragiten dizkiolako ohar makabroa ezartzea:

"Iragarkietan erakusten diren irudiek, testuek eta produktuek konstruktu sinboliko bat

eskaintzen dute, lan gogorraren eta light zigarroaren artean, esparru naturalaren eta

produktu artifizialaren artean, mendiko eszena atsegin eta osasungarriaren eta bero-

aren eta erretzeko jarduera kaltegarriaren artean (…) dauden kontraesanak estaltzen

eta ezkutatzen ahalegintzen dena."

Gure aztergaira itzuliz: Zein testuingurutan iragarri zen LA PERLAren publizitate-kanpaina?

Kanpaina 1999koa da eta adierazi beharra dago 1998ko hasiera aldetik komunikabideetan fe-

nomeno garrantzitsu bat gertatu zela, oso aldaketa adierazgarria izan baitzen emakumeen kon-

trako bortizkeriaren fenomenoen berri emateko eran (hala etxeko gizonen bortizkeria, nola ema-

kumeen kontrako bortizkeria sexuala, eta bortizkeria oro har). Komunikabideen agendan gai

hauek inoiz ez zituzten begi onez ikusi eta, horrenbestez, ez zitzaien jarraipen berezirik egiten:

Gertaeren atalera zokoratzen zituzten eta hor apenas behar izaten zuten ez espazio-baliabiderik

ez baliabide tekniko eta gizatiarrik. Ana Orantes kasua izan zen, 1997ko amaiera aldera (49),

kazetaritza-lanbidea hainbat mendetako lozorrotik iratzarri zuen ohartarazpena. Hurrengo bi ur-

teetan, komunikabideek emakumearen kontrako gizonezkoaren bortizkeriaren gaiak jaso eta era-

kutsi eta "publizitatu" dituzte, informazio gutxien duten edo defendatzeko interes ekonomiko

gehien dituzten gizarteko sektoreak molestatu bide dituen esanahiekin jardunez. Testuinguru hone-

tan kokatzen da LA PERLAren kanpaina, sistemaren kontraesanak indargabetzeko eta xurgatzeko;

errealitatea fagozitatu egiten da: emakumearen diskriminazio soziala, bortizkeria sexuala, diskri-

minazio horren adierazpenik bortitzena, narrazioa den, ipuina den, fikzioa den, existitzen ez den

publizitate-iragarkiaren bilgarri batekin aurkezten da, esango lukete publizistek. Zuzen-zuzenean

ikusi ahal izan dugu emakumerik bortxatuenen egoera tradizional eta ezkutuaren, eta emakumea-

ren komunikabideetako irudikapena publizitate-diskurtsoaren erretorikaren bitartez asimilatzeko

ahaleginaren arteko esanahi-borroka.
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(48)   "Reading Images Critically". 1995. In Gender, Race and Class in the Media. Dines, Gail & Jean, M. Londres:

Sage. (126-132 orr.).

(49)   Bere senarrak gasolinaz busti eta su eman zion, heriotza eraginez. Andaluziako telebistako reality show batean

senarrarengandik jasaten zituen tratu txarrak salatu ondoren gertatu zen.
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7.1 EGUNKARI BATEAN 

AZTERTUTAKO 

IRAGARKIAREN 

INTERPRETAZIOA: EL PAÍS

Zeharka aipatu dugu De Lauretisen (1987: 18) teorizazioa, komunikabide guztietan barneratzen

diren genero-teknologiei buruzkoa. Ez dira soilik telebistan edo zineman barneratzen, ezta txerta-

tutako publizitatearen bitartez bakarrik ere; komunikabide guztiek aktiboki laguntzen dute instan-

tzia guztietatik gizartean nagusi diren balioak irudikatzen, baita ustez ikus-entzuleen interesak ba-

besteko eraikitako instantziatik ere.

Didaktikoa dela dirudi estatuko egunkari bateko Irakurlearen Defentsariarena bezalako irudi baten

interpretaziora hurbiltzea, zeinen eginkizuna baita "irakurleen eskubideak bermatzea… eta infor-

mazioen tratamendua kazetaritzako arau etiko eta profesionalekin bat datorrela zaintzea" (50),

lehen eskutik jakiteko zein diren lanbide horretan zehar publizitate sexistatzat jo dezakegunaren

gainean mugitzen diren ideiak. Errealitatearen edozein irudikapenen interpretazioa subjektiboa

dela esatea, pertsonen unibertso sinbolikoa homogeneoa ez dela, beren jakintzen, esperientzia-

ren eta eredu sinboliko sozializatzaileak onartzearen edo ez onartzearen mende dagoela esatea

bezala da; gainera, edozein pertsonaren barruan etengabeko borroka dago kultur esanahi tradi-

zionalen eta gizartearen bilakaerarekin aurrera egin nahi duten esanahi berrien artean. Jarraian

egokiak iruditzen zaizkigun gogoeta batzuk jasoko ditugu, guztiz lagungarriak izan baitaitezke

sexu-generoko sistemak oinarritzat hartzen dituen kultur esanahi zaharkituak eta diskriminatzaileak

agerian jartzeko kontuan hartu behar diren ikusmolde teoriko jakin batzuk ‘ainguratzeko’.

Hurrengo koadroan, aztertu dugun iragarkiari egindako kritika baten kasuan El País egunkariko

Irakurlearen Defentsariak egindako argudiaketa adierazi dugu:
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IRAKURLEAREN DEFENTSARIA (51) 

Irudimenari eutsi

Ostegunean, hilak 16, protestak eragin dituen beste iragarki bat txertatu zen.

Oraingoan, bularretako batena. Markaz gain, jantzia soinean zeraman emakume

bat ikus zitekeen, gizon batek eskuekin begiak estaltzen dizkiola, bera beste gizon

batekin musu egitera doan bitartean.

Mezu nabaria, askoren iritziz huskeria izan daitekeen arren, jantzi horrek soinean

daramanari oso sedukzio-ahalmen handia ematen diola da.

Baina Comisiones Obreras sindikatuko Emakumearen Idazkaritzako Trabajadora al-

dizkariko zuzendari Concha Hernández-ek eta beste 10 sinatzailek gutun bat bidali

zuten, eszenak "bi gizon bularretakotan dagoen emakume bat behartzen ari direla"

nabarmentzen duela eta, are gehiago, "bortxaketa bat izan litekeela" salatzeko.

Defentsariak, testuen edo irudien interpretazio-arazoak sortzen diren beste batzuetan

bezala, inkesta txiki bat egin zuen. Oraingoan egunkarian lan egiten duten emaku-

meen artean: inork ez zuen argazkian halako gauza gaitzesgarririk antzeman.

Egia da publizitateak sarritan erabiltzen duela emakumearen irudia eta batzuetan

produktuak ez duela zerikusi handirik eskaintzen den emakume-erakargarriarekin.

Baina oraingoan bereziki emakumeari zuzendutako artikulu bat iragartzen da, gizo-

nezkoentzat erakargarria bada ere.

Inolako zalantzarik gabe, iragarkia ez zen tolesgabea. Fantasia erotikoa esplizitua

eta berehalakoa zen, eta ildo horretan, pertsona batzuentzat kezkagarria izan daite-

ke, arrazoi moralengatik edo gehiegikeria sexistan erortzen dela irizten diotelako.

Defentsariak begien bistakoa hartu behar du oinarri: badira irakurle batzuk molesta-

tzen dituzten informazio-testuak, iritzikoak eta publizitatekoak. Halabeharrezkoa da

hori gertatzea, baina ezer gutxi esan daiteke, nahiz eta atsekabetu, arau legalak edo

deontologikoak urratzen ez diren artean.

El País. 1999ko abenduaren 19a. (14. or.).

Lehenengo eta behin, egin dezagun gogoeta laugarren paragrafoan bildutako argudiaketari bu-

ruz: "Defentsariak, testuen edo irudien interpretazio-arazoak sortzen diren beste batzuetan beza-

la, inkesta txiki bat egin zuen. Oraingoan egunkarian lan egiten duten emakumeen artean: inork

ez zuen argazkian halako gauza gaitzesgarririk antzeman". Ikuspegi ez-biologizista batetik iritzia

emanez, emakume askok ordena sinboliko menderatzailea —gizonezkoena— beren gain hartzea
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gaur egungo gizarte demokratikoak euskarri dituen adostasun eta sozializazioko politika patriar-

kalen emaitza logikoa dela esan daiteke; Cobok (1995: 74-75) adierazten duen bezala (52):

"Borondatezkotasunaren edo adostasunaren teoriek emakumeak patriarkatuak be-

raiengandik exijitzen duena nahi izatera bultzatzen dituzten arrazoiak aztertzen di-

tuzte. Ikusmolde horiek gizonezkoen menderatzearen existentziatik abiatzen dira, eta

egitate horretatik aurrera, menderatze horrek emakumeengan sortzen dituen ondorio

psikosozialak arakatzen dituzte".

Agrak (53) (1995: XIV), halaber:

"… kontratu sexual-sozialak emakumeen gorputzera kontrolpean heltzea bermatzen

du, gizonezkoaren eskubide politiko-sexualaren legea. Baimenak, kontraktualismoko

oinarrizko kategoriak, esanahi desberdina dauka gizonezkoak edo emakumeak di-

ren, gizonezkoek bakarrik eman dezakete baimena, emakumeek ez. Nolabait ere,

baimena ez ematea, bortxaketa, helduen arteko harreman sexualei oso hertsiki lotu-

rik agertzen da, kontratu sexualaren eguneroko genesiari eta erantzunari loturik (ez-

kontza, prostituzioa…)".

Gainera, ikerketa eztabaidaezina eta setatia da, emakumeak kopuru handi samarretan erredak-

zioetara ez ezik erabaki-lanpostuetara ere heldu izanak ez du esan nahi gizonekiko aldaketa

adierazgarriak izan direnik, ez edukiak lantzeko eran ez horiek hautatzean, ezta, esango genuke,

komunikabideen produktuekiko gaitasun kritikoan ere; gaur egun indarrean jarraitzen dute

Tuchman-ek (1996: 13-14) (54) jasotzen duen ikerketaren ondorioak:

"Kontuan har ditzagun kazetariak. Inkesta baten datuak erabilita, Phillips-ek topatzen

du albiste orokorrei buruzko emakumeen iritziak gizonezkoen iritzien antzekoak dire-

la. Merritt eta Gross-ek esaten dute emakumeen orrialdeen editoreek ia-ia beren gi-

zonezko lankideen lehentasunak eta zaletasunak dituztela. Orwant eta Cantor-en ka-

zetaritzako ikasleei buruzko azterketaren arabera, emakumeek dirudienez gizonez-

koek dituzten estereotipo berberak dituzte emakumeei buruz. Emakumezko ikasle

hauek politikan interesatuta dauden arren, ez emakumeen orrialdeen eduki tradizio-

nalean, beraiek oso arruntak ez direla eta gainerako emakumeak eduki tradizionale-

tan interesatuta daudela uste dute. Neurri batean, estereotipoak mantentzea kulturatik

dator. Emakumeek gai bat gizonek ez bezala ikusten dutenean ere, profesionalismo-

ak mugatu egiten ditu aurkezpen posibleak eta urtu egiten ditu errotiko kritikak.

Gehienetan zaila izaten da emakumezko kazetarientzat beren lanbideetan arrakasta

lortzearekin lotuta dauden ideiei eta jarrerei aurka egitea, nahiz eta ideia horiek

emakumea gutxietsi, zeren sexismoa, arrazakeria bezala, ez baita fenomeno pertso-

naltzat hartzen, erakunde-fenomenotzat baizik".

46

(52)   Cobo Bedía, Rosa. 1995, "Género" in Amorós, Celia (Zuz.). Navarra: evd. (74-75 orr.).

(53)   Agra Romero, María Xosé, 1995. Introducción a El contrato sexual. Pateman, Carole. Madril: Anthropos.
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Emakumeak diskurtso patriarkalak kritikatzeko jarrera hartzeko gai dira emakume-kontzientzia eta

eme-kontzientzia (55) gainditu eta beren kontzientzia feminista garatzen duten heinean. Gainditu

behar dituzten oztopoak adierazten ditu Lerner-ek (56) (1993: 274):

"1. Emakumeek jakitea mendeko talde baten partaide direla eta talde horren partai-

de direnez kalteak jasan dituztela. 2. Onartzea beren mendekotasun-egoera hori ez

dela naturala, sozialki zehaztua baizik. 3. Emakumeen artean elkartasun-sena gara-

tzea. 4. Emakumeek beren egoera aldatzeko helburuak eta estrategiak autonomiaz

definitzea. 5. Etorkizunaren ordezko ikuspegia garatzeko.

Baina itzul gaitezen Irakurlearen Defentsariak idatzi zuen seigarren paragrafora: "Inolako zalan-

tzarik gabe, iragarkia ez zen tolesgabea. Fantasia erotikoa esplizitua eta berehalakoa zen, eta

ildo horretan, pertsona batzuentzat kezkagarria izan daiteke, arrazoi moralengatik edo gehiegi-

keria sexistan erortzen dela irizten diotelako". Zein fantasia erotiko?; gainera, fantasia erotiko de-

finitu gabe hori, nori dagokio?, emakumeari?, gizonari?, biei? Horretarako, jarrai diezaiogun Ann

Kaplan-ek (57) zinemari buruz egiten duen eta publizitatearen bitartez esanahiak eraikitzeari apli-

ka diezaiokegun teorizazioari:

"Zineman emakumea, halakotzat, emakume erreal gisa, bigarren konnotazio-mailara

eramaten da, mitoaren mailara; gizonarentzat ordezkatzen duena bezala aurkezten

da, ez benetan esan nahi duenaren arabera. Bere diskurtsoa (sor litzakeen esa-

nahiak) ezabatu egiten da patriarkatuak egituratutako diskurtso baten mesedetan,

non bere benetako esanahiaren ordez patriarkatuaren premiak asetzen dituzten kon-

notazioak sartzen baitira. Esate baterako, "emakume bat biluzi egiten da" esaldia

edo biluzten den emakume baten irudia ezin dira informazio objektiboaren plano de-

notatiboan gelditu; aitzitik, berehala igotzen dira konnotazioen planora: bere sexua-

litatea, bere izaera desiragarria, bere biluztasuna; diskurtso horretan emakumea

gauza bihurtzen da eta gizonaren atseginerako nola erabil daitekeen kontuan hartuz

kokatzen da. Horrela irakurtzen ditu gure kulturak esaldi eta irudi horiek, nahiz eta

esanahi horiek naturaltzat, denotatibotzat hartu, zeren kultur konnotazioen metaketa

ezkutuan eta disimulatuta baitago".
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Feminist theory and critique of ideology. Chicago: University of Chicago Press. Hemen aipatua: Robinson, Gertrude J.
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(57)   E. Ann Kaplan. (ingelesez: 1983; gaztelaniaz, 1998). Las mujeres y el cine. Madril: Cátedra. Feminismos Bilduma.

(42-43 orr.). (Letra etzana Kaplanena da).



Azkenik, Irakurlearen Defentsariak esaten du ezin dela ezertxo ere egin… "arau legalak edo de-

ontologikoak urratzen ez diren artean". Hirugarren gogoeta nahitaezkoa da: Zein dira gaur egun-

go kazetaritzako arau etiko eta profesional horiek? Gure iritziz Espainiako erreferenteetako bat

eta tirada handienetakoa duen egunkari batek ezin ditu alde batera utzi NBE (58) eta UNESCO

bezalako nazioarteko erakundeen gomendioak, edo beren informazioetan etengabe jakinarazten

dituzten Europako Batasunak babestutako aukera-berdintasunari buruzko politika publikoak (59).

Kazetaritzako arau etikoak eta profesionalak erakunde horiek, genero-desberdintasunak gaindi-

tzeko emakumeak komunikabideetan irudikatzen direnean estereotipo sexistak saihestea zeinen

garrantzitsua den adierazten dutenean, gomendatzen dituztenak dira.

Jarraian ikusiko dugu balio menderatzaile tradizionalek ez dutela inolako transformaziorik izan

Publizitate Epaimahaia osatzen duten adituen buruetan. Publizitateko irudikapenen balorazioan

estereotipoei eta azalkeriari buruzko eguneratzea oraindik egin gabe dagoen zeregina da, era-

kunde honentzat bahintzat. Eta ez dugu ahaztu behar, bitartekotza-eginkizuna betetzen ahalegin-

tzen diren arren, publizitate-agentzien interes ekonomikoen zerbitzura lan egiten duela.

7.2 PUBLIZITATEA AUTOKONTROLATZEKO

ELKARTEAREN PUBLIZITATE 

EPAIMAHAIAK EGINDAKO 

PUBLIZITATE-DISKURTSOAREN 

INTERPRETAZIOA

Hurrengo koadroak Publizitatea Autokontrolatzeko Elkartea osatzen duten publizitateko enpresa-

buruen elkarteek hautatutako erakunde honek ikus-entzuleen kexak eta kritikak zirela-eta egin zi-

tuen interpretazioetako batzuk biltzen ditu.
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(58)   Beijingo Deklarazioa eta Ekintzarako Plataforma. Emakumeei buruzko IV. Mundu Konferentzia: (J, 243, d, e pun-
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Zer ulertzen du Publizitatea Autokontrolatzeko Elkartearen Epaimahaiak

(60)"publizitate sexistari" buruz, publizitatean emakumea erabiltzeari buruz, gorputz

biluziaren erabilera sexistari buruz; hitz batean esanda, emakumearen gorputzaren

publizitate-erabilerari buruz?

—   Prenatal kasuan, "hasieran onartzen du Espainiakoa bezalako gizarte askotari-

ko, ireki, moderno, tolerante eta irizpide ugariko batean, non zerbait "sexistatzat"

jotzea oso subjektiboa izan baitaiteke, zaila dela publizitateko emakumearen trata-

menduari buruzko iritzia ematea, iragarki bat sexista den ala ez adostea, hots, era-

baki objektiboa lortzea".

—   Publizitatean emakumea erabiltzeari dagokionez, Epaimahaiak adierazten due-

nez "giza gorputzaren publizitate-irudikapen soila ezin da pertsonen duintasunaren

kontrako erasotzat hartu. Duintasunaren kontrako eraso batez hitz egin liteke, ordea,

giza gorputzaren irudikapen huts eta soilaz bestelako zirkunstantzia batzuen ondo-

rioz, publizitate-mezuak emakumearen oinarrizko eskubideei erasotzen diela uler lite-

keenean, bai 1) gizona sexualki asetzeko objektu soil bat balitz bezala agerraraziz,

bai 2) gure gizartean bigarren mailako eginkizunetarako alboratuz mezu diskrimi-

natzaile zuzenekoen edo inplizituen bitartez, bai 3) "menderatze-jarreran edo gu-

txiagotasunekoan" agerraraziz.

—   Emakumeen gorputz biluziak (osoak edo partzialak) erabiltzeari dagokionez,

Epaimahaiak onartzen duenez "ez du inolako erreparorik giza gorputzaren grafismo

publikoaren aurrean, bere harmonia edo estetika baloratzen denean". Gorputz bilu-

ziaren erabilera sexista bere kabuz baztergarria ez den gorputz biluzi horren eta ira-

garkiaren esloganaren arteko erlaziotik sortzen da, emakumearen gorputzaren era-

bilerak ez duenean inolako zerikusirik transmititu nahi den mezuarekin. Argi dago

mota guztietako interpretazioak egon daitezkeela gorputz biluziaren eta esloganaren

edo mezuaren arteko erlazioari buruz, baina "emakumearen duintasuna irain deza-

keten interpretazioak egin daitezkeenean, ez da zalantza-benefizioa aintzat hartu

behar" eta sexistatzat jo behar da. Beste zenbaitetan, "transmititu nahi den mezuare-

kin koherentea den irudi argi baten aurrean egongo gara eta, horrenbestez, ez diru-

di nekez antzeman daitezkeen beste esanahi batzuk aurkitzen saiatzea oso egokia

denik".

—   Emakumearen gorputzaren irudia erakargarri gisa erabiltzen den zehazteko,

Epaimahaiak iragarkiaren "xede-publikoa" kontuan hartu du. Hala, kasuren batean,

haurdunaldirako artikuluen denden iragarki batean esate baterako, Epaimahaiaren

iritziz xede-publikoa haurdun zegoen emakume gaztea zen eta, horrenbestez, gor-

putz biluziaren erabilera ezin zen publizitate matxistatzat hartu".
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(60)   In González Encinar, José Juan; Salvador Martínez, María. 2000. "La mujer y los derechos de la comunicación"

in Mujer y Constitución en España. Madril: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (686-7 orr.).



8. Publizitate-diskurtsoaren 
jardunbide ekonomikoa

Williamson-ek (1978: 30) adierazten duen bezala, publizitatea emozioa gogoratzean oinarritzen

da, baina ez zuzenean gogoratzean, dio egileak, atsegina gogoratzeko promes baten bitartez

bakarrik baizik. Eta gaineratzen du: "Publizitatearen teknika sentimenduen, gogo-aldarteen edo

ezaugarrien eta objektu hautemangarrien artean korrelazioa ezartzea da, gauza eskuraezinak lor

daitezkeenekin lotuz, eta horrela, lehenengoak eskueran daudela ziurtatzea".

Zein objektu saldu nahi digute hautatutako iragarkian? Ezpain-margo bat? Bularretakoa? Gizon

gazteentzako larruzko jaka bat? Emakumearen gorputzerako krema bat izan liteke? Gure anali-

sian ez da garrantzi handikoa produktua zein den jakitea. Horietako edozeinen publizitatea egin

liteke mezu ikoniko sinboliko berberarekin. Azaldutako mezuaren zeinuen barruan zeinu linguisti-

ko bat dago, markarena, "LA PERLA", eta deskodetu beharra dugu iragarritako produktua emaku-

me batentzako bularretakoa dela identifikatzera iritsi ahal izateko. Irakurtzen ez dakiten pertsona

guztiek (61), eta ez dugu ahaztu behar 2000. urtean milioi bat baino gehiago analfabetoak zire-

la (800.000 emakume eta 340.000 gizon), ez lukete iragarkia irakurtzeko beharrezkoa den "ain-

guraketa" behar bezala deskodetzeko aukerarik izango. Gainera, arreta markaren izena dara-

man mezu linguistikoan bakarrik jarri dutenek ere (ez hainbeste iragarki horretan eraikitako mezu

ikoniko sinbolikoan) ezin izango lukete iragarritako salgaia zein den deskodetu.

Roland Barthes-ek, Retórica de la imagen idazlanean, publizitatean inplizitu dauden

mezu desberdinak planteatzen ditu:

"Lehenengo mezua (62) idatzizko hizkuntza artikulatuaren testu-osagaiei dagokien

mezu linguistikoa zen. Irudi beraren parte izan daiteke (etiketa edo errotulu gisa,

edo eslogan gisa —gehitzen dugu—) edo, beste kasu batzuetan, objektuaz kanpo

egon daiteke. Irudiaren polisemia naturala dela-eta, mezu linguistikoaren funtzio na-

gusia "ainguratzea" da, hots, zentzua finkatzea ikusleengan mezuaren harrera orien-

tatzeko. Mezu linguistikoaren beste funtzioa txandakatzea da; kasu honetan, irudiak

eta testu linguistikoak osagarritasun-erlazioa gordetzen dute. Idatzizko hitza edo tes-

tua sintagma ikonikoaren beste elementu bat bezala gehitzen zaio irudiari.

Ainguratze-eragiketan mezu linguistikoa bazen irudiaren esanahi posibleak murrizten

zituena, txandakatze-eragiketan ikonikoaren zentzua da hitzezkoa inguratzen duena

(komikien, umore-biñeten edo zinemaren berezko funtzioa da).
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(61)   La mujer en cifras. 1996-2000. 2001. Madril: Instituto de la Mujer. (37 or.)

(62)   Correa, Guzmán eta Aguaded-etik (2000: 80) hartua.

Iruzkina: 
Barthes: mezu 

ikoniko sinbolikoa

Iruzkina: 
Barthes: mezu 

linguistikoa



Bigarren mezua mezu ikoniko literala zen, sinbolikoaren aurrekoa, baina hau

ere irudian oinarritua; eta zeinu etenek, eszenako zeinu "errealek" osatzen zuten.

Publizitate mezuetan irudi ikoniko literala forma hutsean existitzen ez dela esan dai-

teke, hots, esanahien funtsezko ekarpena irudi sinbolikoan kokatzen da. Irudikatzen

diren objektu errealak, pertsonaiak, eszenak eta abar, beti xederen bat betetzen ari

dira, izaera enfatikoa dute eta, jakina, ez dira ez neutralak ez tolesgabeak.

Eta azkenik, mezu ikoniko sinbolikoa, era berean, zeinuak kodetzeko erabili zi-

ren kultur eduki jakin batzuk [edo kultur esanahiak] aktibatzean esanahia sortzen du-

ten irudiaren zeinu jakin batzuen taldekatzeek edo elkartzeek osatua. (Barthes-ek

ohartarazten zuen irudi literalaren eta sinbolikoaren arteko bereizketa operatiboa

besterik ez dela eta, praktikan, ezin dugula bata bestetik banandu)".

Gu ere bat gatoz Barthes-ekin horretan, oso zaila da irudi literala irudi sinbolikotik bereiztea. Izan

ere, zeren berri ematen digu aztertzen dugun iragarkia emakumeen jantzi batena izanik,

Nazioarteko atalean publizitate-orrialde oso batean txertatu izanak? Espainiako egunkarien ira-

kurle-indizeei buruzko datu urriek, generoaren arabera bananduta, irakurle gehienak gizonezkoak

direla adierazten dute; eta badakigu, halaber, ez direla Nazioarteko orrialdeak, hain zuzen ere,

informazio orokorreko egunkariak irakurtzen dituzten emakume gutxiren arretarik handiena era-

kartzen dutenak. Alabaina, badago Publizitate Epaimahaiaren (63) epaietan agertzen den termi-

no errepikari bat, El País (64) egunkariko Irakurlearen Defentsariak ere aipatzen duena: iragarkia

zuzentzen zaion "xede-publikoa". Kontzeptu horrekin, ikus-entzuleen kritikari erantzun behar dio-

ten bakoitzean, emakumeen gorputza (65) sexualki modu Iraingarri eta laidogarrian erakusteko

publizitate-agentzien legez kontrako jardunbidea defendatzen dute. Gainera, kasu honetan beza-

la, bortizkeriara (66) eta emakume baten abusu sexuala (67) bezalako legez kontrako portaereta-

ra bultzatzen duten egoerak irudikatzen dituzte.
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(63)   Merkataritzako Komunikazioa Autorregulatzeko Elkartearena (www.aac.es).

(64)   Ikus dagokion koadroa.

(65)   Teresa de Lauretis-i (1992, 15) jarraiki, "emakumea" fikziozko eraikuntza gisa ulertzen dugu, mendebaldeko kul-

turaren diskurtso desberdin baina koherenteen destilatu bat bezala, "emakumea" gizonezkoa-ez-dena bezala.

‘Emakumeak’, ordea, izaki historiko errealak dira, formazio diskurtsiboetatik kanpo definitu ezin diren arren, existentzia

material nabaria dutenak, dio de Lauretis-ek. "Emakumearen" eta ‘emakumeen’ artean dagoen erlazioa arbitrarioa eta

sinbolikoa da, hots, kulturalki ezarria.

(66)   Merkataritzako Komunikazioa Autorregulatzeko Elkartearen Publizitate Portaeraren Kodearen 6. art. (ikus erans-

kinak).

(67)   Ibídem. (7. art.). (ikus eranskinak).

Iruzkina: 
Nor da “Xede-

-publikoa”?



‘Xede-publikoa’ produktua ‘objektiboki’ zuzentzen zaion publikoa da (kasu honetan emakumeak,

batek baino gehiagok adieraziko lukeen bezala, bularretakoa da-eta) ala, Mulvey-ri (1992: 27)

jarraituz, gizonezkoen begiradaren atseginerako sinbolikoki eraikitako eszena edo irudikapena

zuzentzen zaiona? Diskurtso hau aztertzeko genero-ikuspegia hautatzen badugu, orduan bai,

dena argi geratzen da: aipatutako iragarkia gehienbat gizonez osatutako publikoarentzat da,

egunkaria ostegunean erosten duenarentzat (horrexegatik txertatzen da Nazioarteko orrialdee-

tan), eta bertan emakumearentzat iraingarri eta laidogarriena den gizonezkoaren sexualitatea

saltzen da: behartze sexuala; honela ixten dugu argumentuaren ildoa —Curran-i (1978: 235) ja-

rraituz (68)—: "egunkarien egiturak irakurleak lote komertzialetan antolatzen ditu, dagokien edi-

zio-materialarekin batera paketatuta, iragarleei saltzeko".

"Emakumea irudi gisa, gizona begiradaren eramaile gisa. Desoreka sexualak orde-

natutako mundu batean, begiratzeko atsegina aktibo/gizonezkoaren eta

pasibo/emakumezkoaren artean bananduta egon da. Gizonezkoaren begirada era-

bakigarriak komeni den bezala diseinatzen den emakumearen irudiaren gainean

proiektatzen ditu bere fantasiak. Beren eginkizun exhibizionista tradizionalean, ema-

kumeak, aldi berean, bisualki eta erotikoki hain zirrara indartsua sorrarazteko kode-

tutako itxurarekin begiratu eta erakusten dira, ezen "begiratua izatea" konnotatzen

dutela esan baitaiteke. Objektu sexual gisa erakutsitako emakumea ikuskizun erotiko-

aren leitmotiva da: pin-up-etatik hasi eta strip-tease-ra, emakumeak begirada atxiki-

tzen du, jolastu egiten da eta gizonaren desira adierazten du(…)". (Mulvey, 1992:

27).

Eta gizonaren desira adierazten du, zeinua den aldetik boterea eta, horrenbestez, emakumeen iru-

dikapen batzuk edo besteak eraikitzeko aukera duenaren oinarri ideologikoetatik eraikitzen dela-

ko. Correa, Guzmán eta Aguaded-ek (2000: 111) adierazten duten bezala, irudikatu nahi den

errealitatea aldez aurretik mezuaren igorleak eraikita dator; publizitatearen arloan planifikatutako

lana xehetasunik txikienetan ere lantzen da efektu espezifiko eta konkretu bat eta ez beste edozein

sortzeko; publizitatean aurkeztuko den emakumea emakume adjektibatua izango da beti; kasu ho-

netan prestasun eta irisgarritasun sexuala adierazteko eraikia.

Winship-ek (1995: 746) ere desmitifikatu egiten du ‘xede-publiko’ terminoa mezu ikoniko sinboli-

koa aztertzen duen galtzerdien iragarki bat dela-eta. Publizitatearen diskurtsoak, mundua horrela-

koa balitz bezala irudikatuz, saltzen digun "errealismo komertziala", Winship-ek aztertzen duen

iragarkian zapata takoidunez jantzitako emakume baten zangoen lehen plano baten bitartez era-

kusten da, gizonezkoaren esku bat emakumearen izterraren behealdean leuntasunez pausatuta

ageri dela. Egile horrek ondokoa adierazten du:

"Emakumeentzako aldizkari batean dagoenez, eta galtzerdien iragarki bat denez

gero, emakumeak dira iragarkia irakurtzen dutenak. Hitz egiten duena emakume bat
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(68)   Masterman-ek (1993: 120) aipatua.



dela dirudi. Baina berak esaten duena da hunkituta dagoela gizonak berak balora-

tzen duena baloratzen duelako eta berak baloratzen duena gizonak lehenengo balo-

ratu duena besterik ez dela. Berak gizonaren posesioa onartzeko hitz egiten du —es-

kua bere belaunaren gainean: bere zangoei buruzko ‘gizonaren ikuspuntua".

Azkenik, egin dezagun gogoeta emakumearen begiradak lortzen duen atseginari buruz. Eta geu-

re buruari galdetzen diogu iragarkia ‘irakurtzen duten’ emakumeek ez duten atsegina lortzen be-

giratzean, eta lortzen baldin badute, nola azter litezke emakumearen atsegina identifikatzeko ba-

liabideak ustez bortizkeria sexualekoa den eszena batekin? Ikusi dugu emakume kazetari (69) ba-

tzuek LA PERLAren iragarkia zeharo desberdin interpretatzen zutela iragarkia kritikatu zuten sindi-

kalisten aldean. Mulvey-ren teorizazioak, emakumeak zineman betetzen duen eginkizuna gizo-

nezko ikuslearen begiradaren eta atseginaren objektu gisa aztertzeari buruzkoak, ikus-entzule zen

emakumearekin zer gertatzen zen jakin nahi zuten beste emakume batzuen kritikak eragin zituen

arren, Penley-k (70) (1988, 7) adierazten duen bezala, "Mulvey-k orain ondorioztatzen du filmak

ez duela emakumezko ikuslearentzako lekurik eraikitzen; aitzitik, leku zaila edo ezerosoa da:

emakumezko ikuslea irudia ‘irakurtzeko’ beste eginkizun bat bere gain hartzera behartutako tra-

besti moduko bat da".

Ikerketa soziologikoak nabarmentzen duen bezala, emakumezko ikusle gehienek, kasu honetan

publizitate-mezu baten ikusleek, atsegina lortzen dute landutako adierazleak deskodetzean, eta

emakumeari betearazten zaion eta ezarritako esanahi patriarkalekin linealki bat datorren eginki-

zunarekin bat egiten duten eta horren kontra agertzen ez diren neurrian lortzen dute. Aztertzen du-

gun publizitate-diskurtsoak, produktuak saltzeko baliabide gisako estrategian, emakumezko publi-

koari zuzenduta dagoela dirudien arren, beren burua kameraren begiradaren eramaile gisa an-

tzematen duten eta bere atseginerako irudikatutako eszenari begira dauden gizonezko ikus-entzu-

leen atxikimendu irmoa lortzen du lehenengo. Eta, adierazi dugun bezala, emakumearen begira-

da emakumearentzat eraiki den gizonezkoaren kultur irudikapenaren marjina sinbolikoetan preso

dagoen heinean, gizonezkoaren begiradarekin bat egitean atsegina lortuz, gizonezko subjektu

gisa trabestitzea lortzen du, eta emakumearen begirada gizonezkoaren begiradarekin identifika-

tzen da. Catharine MacKinnon-ek (1995: 195) ideia bera adierazten du genero-sozializazioa de-

finitzen duenean:

"... emakumeak halako izaki sexual gisa, gizonentzat, zehazki gizonen erabilera se-

xualerako existitzen diren izaki gisa identifikatzera iristen direneko prozesua da.

Prozesu horren bitartez emakumeek beren sexualitatearen gizonezkoen irudi bat bar-

neratzen dute (71) emakumeen nortasun gisa, eta horrela bihurtzen dute erreal mun-

duan".
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(69)   Ikus Irakurlearen Defentsariaren koadroa.

(70)   Penley, Constance. 1988. Feminism and Film Theory. Nueva York: Routledge. Londres: Bfi Publishing.

(71)   Gaztelerazko itzulpenean "bereganatu" edo "bere egin" kontzeptua agertzen bazen ere, hemen "barneratze"

kontzeptua aukeratu da, hots, "besteen ideiak edota ekintzak barneratzea norberaren izaeran, pentsatzeko eran eta sen-

tieran". (DRAE, 2001). 

Iruzkina:
Emakumearen begira-
daren identifikazioa

gizonarenarekin



Emakumeek beren sexualitateaz duten irudia gizonen irudia baldin bada, ez da beste leku bate-

rantz begiratu behar publizitateak eraikitako irudiek emakumezko ikusleen sektore zabaletan era-

giten duten atsegina ulertzeko.

Masterman-ek (72) (1993: 252-3) ikus-entzuleen (generoaren arabera banandu gabe) atseginari

buruz egiten duen ekarpen esplizituarekin amaituko dugu. Mulvey aipatzen du ondokoa adierazi

zuenean: "Atseginaren suntsidura errotiko arma da (…) Atseginaren edo edertasunaren analisiak

horiek suntsitu egiten dituela esan ohi da. Horixe da artikulu honen asmoa". Masterman-ek, ikus-

entzunezko baliabideak irakurtzen irakasten duenean, teknika hain gogor horren aldekoa ez dela

adierazten du, baina ikasleek beren atseginei buruz, sortzen diren erari buruz eta horietan jokoan

dauden arazo ideologikoei buruz sakonkiago eztabaidatu eta gogoeta egin dezaten sustatzea

proposatzen du; eta ondokoa gaineratzen du:

"(...) ideia menderatzaileen eta atsegina sortzeko modu menderatzaileen arteko ko-

nexio estruktural posibleak aztertuz egin liteke. Kontuan har dezagun, esate batera-

ko, (…) emakumeak komunikabide guztietan gizonaren begirada kontrolatzailearen

objektu gisa erabiltzea. Zein konexio daude gauza hauen eta botere-erlazio patriar-

kalen artean? Zein konexio dituzte gizarteko emakume gehienen mendekotasun ika-

ragarriarekin? (…) Ikasleek zein irakasleok onartu behar dugu litekeena dela guretzat

aktiboki sortu diren komunikabideetatik lortzen dugun atsegina kontra egiten diegun

menderatze eta zapalkuntza erei gure baiezkoa eman diezaiegun lortzeko tresna bat

izatea. (…) Nire iritziz, horiek zalantzan jartzea da aldaketaren alde egiteko dugun

itxaropen bakarra".

9. Ondorioak
1. Iragarkiak genero-ikuspegitik deskodetzeak genero-kontzientziaren edo kontzientzia feminista-

ren argudioetatik, eta horrenbestez, mendekotasun-egoera tradizionaletik askatzeko kontzientzia

handiena duten emakumeen interes estrategikoetatik jarrera hartzea esan nahi du.

2. Publizitateak esanahi sinbolikoak eraikitzea publizitatearen mezuan inplizitu dauden errefe-

rentzia-sistema konnotatiboetara heltzeko gainditu behar diren baliabideen bitartez lantzen da.

3. Publizitate-mezuak konnotatzen duen mitoa edo ideologia hain modu natural eta hurbilean ins-

talatzen da, ezen gure kontzientziaren emaitza dela baitirudi; horrexegatik ez da zalantzan jar-

tzen.
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(72)   Masterman, Len. 1993. La enseñanza de los medios audiovisuales. Madril: Ediciones de la Torre.



4. Espainian bakarrik, 60.000 pertsonak lan egiten dute publizitate-industriaren produkzioan, eta

merkatuaren asetasuna noizean behin herritarrei zuzentzen zaien hauteskunde-programa intentsi-

boarena baino askoz handiagoa da. Ikus-entzuleei publizitatearen produkzio-sistemaren ezagutza

ebasten zaien heinean, haiek ez dute publizitatea deskodetzeko eta kontra egin ahal izateko be-

harrezkoak diren baliabideak.

5. Publizitate bortitzaren jardunbide diskurtsiboek eutsi eta indartu egiten dituzte, beste hainbat

nazioarteko erakunderen artean, Europako Kontseiluak eta Parlamentuak eta NBEk sustatzen di-

tuzten arau etiko eta deontologikoei kontra egiten dieten estereotipoak.

6. Publizitate-industria guztiz boteretsu eta eragin handikoak, publizitate oldarkorraren bidez,

emakumeak menderatzeko eta gauza bihurtzeko irudikapenak eraikitzen ditu, gizarteko sektore

kontzientziatuenen aurrerapen eta askapeneko estrategia komunei kalte larria eragiten dietenak.

7. Publizitate oldarkorra gizonezkoaren begirada ekonomikoki boteretsuaren atseginerako eraiki-

ta dago. Pornografia bezala, txertatzen den espazioen irakurle nagusia da.

8. Emakumezko ikus-entzuleriaren sektore jakin batzuek ere atsegina lor dezakete emakumearen

kontrako publizitate-diskurtso oldarkorrak begiratzen, beste hainbat genero-teknologien artean, pu-

blizitate-industria boteretsuak eraikitzen eta indartzen jarraitzen duen mendekotasuneko kultur esa-

nahiak inolako kritikarik egin gabe onartzen dituzten heinean.

9. Behar-beharrezkoa da emakume-kontzientzia gainditzea eta genero-kontzientzia ezerosoan —

ihardukitzailea eta gutxienena baina askatzailea delako— instalatzea, egungo publizitatean gero

eta gehiago barneratzen diren emakumeen kontrako bortizkeria-mezuei ekintza antolatuaren bi-

tartez kontra egingo dioten ikus-entzuleria gogoetatsuak eta aktiboak eratzeko.

10. Behar-beharrezkoa da herritarren eta, bereziki, gazteen ikus-entzunezko alfabetatzera balia-

bideak zuzentzea, gizonen aldetiko emakumeen oldarkortasunean eta menderatzean oinarritutako

publizitate-kontakizunei kontra egingo dien masa kritikoa lortzeko, generoen arteko berdintasu-

nezko harreman berriak ezartzeko beharrezko esparru gisa.
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10. Publizitate-mezua 
deskodetzeko 

ariketa praktikoak
1. ariketa: LOEWE-REN IRAGARKIA
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Loewe-ren iragarkiari buruzko galderak

1. Aztertu iragarkian ikusten dituzun ondoko kode sinbolikoak:

—   Produkzioa/Sorkuntza.

—   Kode espaziala.

—   Kode eszenografikoa.

—   Keinu-kodea.

—   Argi-kodea.

—   Kode kromatikoa.

—   Konposizioa.

2. Zein dira mezuaren elementu denotatiboak?

3. Aztertu emakumeen eta gizonen arteko harremanaren zein balioren gainean lortzen den Loewe-

ren iragarkiaren esanahia.

4. Nori zuzentzen zaio iragarkia, hots, zein da ‘xede-publikoa’? Zerrendatu xede-publiko horrek

zure iritziz izango lituzkeen ezaugarriak: lanbide-egoera, egoera zibila, prestakuntza-maila, zale-

tasunak.

5. Nolakoa eta zein da produktua zuzentzen zaion xede-publikoaren desira-gaia?
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2. ariketa: COLUMBIA-REN IRAGARKIA (k)
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Columbiaren iragarkiari (k) buruzko galderak

1. Aztertu iragarkian ikusten dituzun ondoko kode sinbolikoak:

—   Produkzioa/Sorkuntza.

—   Kode espaziala.

—   Kode eszenografikoa.

—   Keinu-kodea.

—   Argi-kodea.

—   Kode kromatikoa.

—   Konposizioa.

2. Aztertu emakumeen eta gizonen arteko zein harreman-mota ezartzen duen Columbiaren ira-

garkiak.

3. Zein balio sozial (73) indartu, sortu edo salatzen ditu Columbiaren iragarkiak?
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(73)   (Rockeach-ek ulertzen duen adieran, honela definitzen baititu balio (sozialak): "berariazko jokabide edo azken

existentzia-egoera bat, ikuspuntu pertsonal edo sozial batetik begiratuta, aurkako edo alderantzizko jokabide edo azken

existentzia-egoera bat baino hobea delako uste osoak " (Rockeach, 1973:3)."Balioak zerbait ona edo txarra, beste zer-

bait baino hobea edo txarragoa delako sinesmenak edo uste osoak dira". (Diccionario de Sociología. 1998. Madril:

Alianza Argitaletxea).



3. ariketa: COLUMBIA-REN IRAGARKIA (z/b)
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Columbiaren iragarkiari (z/b) buruzko galderak

1. Aztertu iragarkian ikusten dituzun ondoko kode sinbolikoak:

—   Produkzioa/Sorkuntza.

—   Kode espaziala.

—   Kode eszenografikoa.

—   Keinu-kodea.

—   Argi-kodea.

—   Kode kromatikoa.

—   Konposizioa.

2. Aztertu emakumeen eta gizonen arteko zein harreman-mota ezartzen duen Columbiaren ira-

garkiak (z/b).

3. Zein balio sozial (74) indartu, sortu edo eragozten ditu Columbiaren iragarkiak (z/b)?

4. 2. eta 3. iragarkietako adibideak marka berarenak dira. Ba al dago funtsezko alderik horien ar-

tean? Zein dira? Zein testuinguruk azal litzake bi iragarkien arteko aldeak?
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(74)   (Rockeach-ek ulertzen duen adieran, honela definitzen baititu balio (sozialak): "berariazko jokabide edo azken

existentzia-egoera bat, ikuspuntu pertsonal edo sozial batetik begiratuta, aurkako edo alderantzizko jokabide edo azken

existentzia-egoera bat baino hobea delako uste osoak " (Rockeach, 1973:3)."Balioak zerbait ona edo txarra, beste zer-

bait baino hobea edo txarragoa delako sinesmenak edo uste osoak dira". (Diccionario de Sociología. 1998. Madril:

Alianza Argitaletxea).



11. Eranskinak:
Publizitateko emakumeen 

eta gizonezkoen irudikapenari 
buruzko Autonomia-

Erkidegoko, Estatuko eta 
Nazioarteko araudia

11.1 PUBLIZITATEARI BURUZKO 

EUSKAL AUTONOMIA 

ERKIDEGOKO XEDAPENAK

—   151/1989 Dekretuak, apirilaren 18koak, Publizitateari buruzko Sailarteko

Batzordea sortzen du publizitate ekintzetan ahalik eta eraginkortasunik handiena lortzeko eta

Euskal Autonomia Erkidegoaren irudi bateratua emateko. Hirugarren artikuluan batzordearen osa-

era jasotzen zuen eta kide horien artean ez zegoen Emakunderen ordezkaririk. (EHAA, 1989ko

uztailaren 12a).

—   209/2002 Dekretuak, irailaren 17koak, aldatu egiten du 151/1989 Dekretua, Publizitateari

buruzko Sailarteko Batzordea sortzen duena. Bigarren artikuluan, lehenengo puntuan,

Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordearen osaera jasotzen du: Lehendakaria: Jaurlaritzaren

Lehendakaritzako Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiko titularra. Batzordekideak: Jaurlaritzako

Lehendakariordetzako ordezkari bat eta Jaurlaritzako gainontzeko sailetako ordezkari bana;

Idazkaria: Jaurlaritzaren Lehendakaritzako teknikari bat, hitzarekin baina bototik gabe.

Emakunderen jarduna bigarren artikulu horren 2. puntuan jasotzen da: "Emakunderen ordezkari

bat joango da Batzordearen bileretara aholkulari moduan, eta ordezkari horren eginkizuna izan-

go da gizarte-komunikabideetan emakumeen irudi ez-diskriminatzailea sustatzearen arloan ahol-

kua ematea, hartara, estereotipo sexistak saihesteko eta euskal populazioak gizonezkoen eta ema-

kumezkoen artean ezinbestekoa den aukera-berdintasunarekiko duen sentiberatasuna bultzatze-

ko". (EHAA, 2002ko irailaren 25a).

Jose Antonio Ardanzaren lehendakaritzapean, 1984ko martxoaren 18an, Lehendakariaren

bost jarraibide eman ziren Jaurlaritzako langileentzat, xedapen arau-emaileetan eta administra-

zio-dokumentuetan hizkuntza sexista erabil ez zezaten eta, gainera, emakumeei buruz ematen zen

irudia positiboa eta beren duintasunari erasotzen ez ziona izan zedin. Laugarren gomendioa es-

plizitua da emakumearen irudiari publizitatean eman behar zaion tratamenduari dagokionez:

"Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren erakunde-ekintzaren berri
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emateko eta hedatzeko kanpainei dagokienez, sexuagatiko diskriminaziorik eragiten ez dutela

bermatu beharko da, estereotipo sexistak saihestuz, eta une oro errespetatu beharko da pertsonen

duintasuna eta berdintasuna, euskal populazioak gizonezkoen eta emakumezkoen artean ezin-

bestekoa den aukera-berdintasunarekiko duen sentiberatasuna bultzatzeko. Horretarako, ondokoa

hartuko da aintzat: 1) Irudi-elementuetan marrazki edo ilustrazioren bat agertzen denean, bi se-

xuak antzeko egoeretan azalduko dira. 2) Giza gorputza ez da erabiliko produktuetara eta zer-

bitzuetara arreta erakartzeko. 3) Emakumeak erabiltzen dituzten publizitate-mezuek kolektibo ho-

nen gizarteratzea sustatu beharko dute, bere irudiari kalterik eragin gabe.

—   78/1998 Dekretuak, apirilaren 27koak, Begira / Berdintasuna Garatzeko

Iragarkien Aholkularitza sortzen du ondoko helburuekin: "Erakundeei, elkarteei eta publizi-

tate-agentziei, hala eskatzen dutenei, aholkularitza eskaintzea eta orientatzea. Publizitate-mezue-

tan sexismoa desagerrarazteko irizpide alternatiboak eskaintzea. Pertsonen sexua dela eta, edo-

nolako diskriminazioa desagerrarazten lagunduko duten ekintza positiboak bultzatzea.

Komunikabideek eta publizitate-euskarri erabilienek azaltzen duten publizitatea aztertzea. Iragarki

hauen inguruan, hiritarrek baita erakundeek ere egiten dituzten salaketak kanalizatzea".

3. artikuluak Begira / Berdintasuna Garatzeko Iragarkien Aholkularitzaren funtzioak jasotzen ditu:

"1) Eskatzen den aholkularitza eskaintzea, planteatutako publizitate-ekimenetan sexismoa saihes-

teko irizpideak eta aukera desberdinak azalduz. Zeregin hau isilpeko zeregina izango da. 2)

Euskadiko Autonomia Erkidegoan ematen diren iragarkien eta kanpainen jarraiketa eta azterketa

jarraia egitea estereotipatu gabeko irudiak eta ereduak azaltzen dituzten publizitate-aukera des-

berdinak planteatzeko asmoz. Horretarako, Emakumearen Euskal Erakundeak, aldizka, Batzordea

osatzen duten pertsonei komunikabideetan azaltzen den publizitate-materiala bidaliko die, bai ma-

terial grafikoa bai ikus-entzunezkoa ere. 3) Publizitate sexistari dagokionez jasotzen diren salake-

tak kanalizatzeko bide bezala balio izatea, azaroaren 11ko 34/1988 Legean, Publizitatearen

Lege Orokorra eta otsailaren 5eko 2/1988 Legean Emakunde / Emakumearen Euskal Erakundea

sortarazteari buruz, xedatutakoa betez".

Begira / Berdintasuna Garatzeko Iragarkien Aholkularitza Eusko Jaurlaritzako erakundeen,

Unibertsitatearen, emakumeen elkarteen eta kontsumitzaileen elkarteen ordezkariek osatzen dute,

Emakundeko idazkari nagusiaren lehendakaritzapean. Idazkaria Emakundeko Komunikazio eta

Prentsaren arduraduna izango da.

Gainera, EITBko komunikabideetan Publizitate-emanaldiak araupetzen dituzten

arauek, 1983ko irailaren 13koek, ezartzen dutenez, EITBk baztertu egingo ditu gizonezkoak

edo emakumezkoak bata bestea baino gutxiago balitz bezala edo egoera apalgarrian agertzen

diren iragarki guztiak, edo haiek objektu erotiko soiltzat hartzen dituztenak".
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11.2 PUBLIZITATEARI BURUZKO 

ESPAINIAKO ESTATUKO 

XEDAPENAK

Espainiako Konstituzioa

Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluak gizonen eta emakumeen arteko berdintasun-printzipioa

ezartzen du: "Espainolak legearen arabera berdinak dira eta ezin da onartu diskriminapenik,

jaiotze, sexu, erlijio edo beste baldintza edo egoera pertsonal edo sozialagatik". Printzipio honek

10. artikuluan du osagarria: "Pertsonaren duintasuna, hari dagozkion eskubide ukiezinekoak, nor-

tasunaren hazkunde librea, lege begirunea eta besteekiko eskubideak ordenu politikoa eta giza

bakearen oinarriak dira".

1988ko azaroaren 11ko Publizitatearen Lege Orokorra

Lege honen 3. artikuluak legez kontrakotzat jotzen du "pertsonaren duintasunari erasotzen dion

publizitatea edo Konstituzioan aitortutako balioak eta eskubideak urratzen dituena, batez ere hau-

rrei, gazteei eta emakumeei dagokienez" (75).

Jarraian dio (Devesa, 1997: 167) emakume-izaeraren gutxiagotasunaren ideia edo emakumearen

gizonarekiko mendekotasuna aditzera ematen duen publizitatea zigortu ahal izango dela, hala

aurreikusten baitute Publizitatearen Lege Orokorraren 31. eta 32. artikuluek.

Nolanahi ere, dirudienez Publizitatearen Lege Orokorraren Aurreproiektuaren txostengileetako ba-

ten iritziz (aipatutako egilea), lege horretan ez da aintzat hartzen emakumea bere emakume-izae-

ra iraintzen duen edozein egoeratan irudikatzen duen publizitatea debekatzea.

Publizitatearen Lege Orokorrak (76), erasandako edozein pertsonarentzat, legez kontrako (77) pu-

blizitatearen aurka "eteteko eta zuzentzeko ekintzaren" bitartez defendatzeko aukera aintzat har-

tzen du. Ekintza horren bidez, iragarkia eteteko eta/edo zuzentzeko eska diezaioke, lehenik ira-

garleari eta, gero, horrek eteten edo zuzentzen ez badu, dagokion jurisdikzio arrunteko organoa-

ri (78). Egile horien iritziz, "eteteko eta zuzentzeko ekintza" hori bide eskuragarri eta egokia da
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(75)   Adierazi beharra dago, alabaina, Publizitatearen Lege Orokorraren Aurreproiektua esplizituagoa zela 25. arti-

kuluan, honela definitzen baitzuen legez kontrako publizitatea: "gizakia edozein modutan diskriminatzen duena edo

bere duintasunari erasotzen diona; eta, bereziki, emakumea gizonarekiko gutxiagotasun-plano batean edo haren men-

dean, edo bere emakume-izaera apaltzen duen edozein egoeratan aurkezten duena". Carlos Devesa. 1997.

Aniztasunaren islada komunikabideen eta publizitatearen bitartez. Emakunde, (167 or.).

(76)   González Encinar, José Juan; Salvador Martínez, María. 2000. "La mujer y los derechos de la comunicación" in

Mujer y Constitución en España. Madril: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

(77)   Diccionario de la Real Academia de la Lengua-k honela definitzen du gaztelaniazko ‘ilícito’ hitza: "Adj. No per-

mitido legal o moralmente" (Adj. Legez edo moralki zilegi ez dena). DRAE. 1992.

(78)   González Encinar, José Juan; Salvador Martínez, María. 2000. "La mujer y los derechos de la comunicación" in

Mujer y Constitución en España. Madril: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (682 or.).



emakumeen ohorea, berezko irudia eta duintasuna publizitate-iragarkien aurrean babesteko.

Bereziki garrantzitsua da legitimazio aktibo zabala, "administrazio-organo eskudunei, kontsumi-

tzaileen eta erabiltzaileen elkarteei, erasandako pertsona naturalei eta juridikoei eta, oro har, es-

kubide subjektibo bat edo interes legitimo bat dutenei" dagokiena (79).

Merkataritzako Komunikazioa Autorregulatzeko Elkartearen Publizitate

Portaeraren Kodea (80) 

II.- ARAU DEONTOLOGIKOAK (81). A. OINARRIZKO PRINTZIPIOAK atalean ondokoa jasotzen

da:

2. art.- Legeak eta Konstituzioa errespetatzea: "Publizitateak indarrean dauden legeak errespetatu

behar ditu eta, bereziki, Konstituzioan aitortutako balioak, eskubideak eta printzipioak".

6. art.- Bortizkeriara ez bultzatzea. "Publizitateak ez du bortizkeriara bultzatuko, ezta bortizkeria-

jarreretan abantailarik iradokiko ere".

7. art.- Legez kontrako portaeretara ez bultzatzea. "Publizitateak ez du legez kontrako portaereta-

ra bultzatuko".

8. art.- Gustu ona errespetatzea. "Publizitateak ez ditu bere baitan hartu beharko nagusi diren gus-

tu onaren eta begirune sozialaren irizpideei eta ohitura onei erasotzen dieten edukiak".

10. art.- Publizitate diskriminatzailea. "Publizitateak ez du diskriminazio-zirkunstantziarik iradoki-

ko arraza, herritartasuna, erlijioa, sexua edo orientazio sexuala dela medio, eta ez dio pertsona-

ren duintasunari erasoko".

28. art.- Haurrei eta nerabeei zuzendutako publizitatea. (...) "Haurrei edo nerabeei zuzendutako

publizitateak, edo horiengan eragina izan dezakeenak, ez du kalte mental, moral edo fisikorik

eragin liezaiekeen adierazpenik edo ikus-aurkezpenik edukiko". (...) (82)

Merkataritza Elektronikoaren eta Publizitate Elkarreragilearen Kode Etikoa (83)

3. art. Printzipio orokorrak. 4. puntua: "Urrutiko komunikabide elektronikoetako publizitateak ez

du pertsonen duintasunari erasotzen dion, diskriminatzailea den (herritartasuna, arraza, sexua,

orientazio sexuala, uste sendo erlijiosoak edo politikoak, edo beste edozein zirkunstantzia pertso-

nal edo sozial dela-eta) edo legez kontrako ekintzak gauzatzera bultzatzen duen edukirik izango".
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(79)   Ibidem. (683 or.).

(80)   1996ko abenduaren 19an egindako Ohiz Kanpoko Batzar Nagusian onartua. Azken bertsioa, 2002ko apirilaren

3an egindako Ohiko Batzar Nagusiak onartutako aldaketekin.

(81)   Ibidem. (3-4 orr.).

(82)   Ibidem. (6 or.).

(83)   2003ko urtarrilean jarri zen indarrean eta Publizitatea Autokontrolatzeko Elkartearen 1999ko apirilaren 14ko

Publizitate Portaeraren Kodea ordeztu zuen (www.aap.es).



11.3 PUBLIZITATEARI BURUZKO 

NAZIOARTEKO XEDAPENAK

"Emakumearen kontrako diskriminazio-era guztiak deuseztatzeari buruzko kon-

bentzioa", New Yorken 1979ko abenduaren 18an sinatua, Espainian 1983ko abenduaren

16an baietsi zen eta, horrenbestez, gure ordenamendu juridikoaren parte da.

Konbentzio honen 2. artikuluak ondokoa xedatzen du: "Alderdi diren estatuek emakumearen dis-

kriminazio-era guztiak gaitzesten dituzte; emakumearen kontrako diskriminazioa deuseztatzera bi-

deratutako politika baliabide egoki guztiak erabiliz eta luzamendutan ibili gabe aurrera eramatea

hitzartu dute eta, helburu horrekin, konpromisoa hartu dute emakumearen diskriminazio oro debe-

katuko duten neurri egokiak, legegintzakoak zein bestelakoak, dagozkien zigorrekin batera, har-

tzeko".

Konbentzio honen 5. artikuluak ondokoa adierazten du: "Alderdi diren estatuek neurri egoki guz-

tiak hartuko dituzte gizonezkoen eta emakumezkoen jokabide-patroi soziokulturalak aldarazteko,

edozein sexuren gutxiagotasunaren edo nagusitasunaren ideian edo gizonezkoen eta emakumez-

koen funtzio estereotipatuetan oinarrituta dauden aurreiritziak eta ohiturazko jardunbideak zein

bestelakoak deuseztatzea lortze aldera".

Beste zenbait ebazpen

—   Ebazpena, Kontseiluarena, 1982ko uztailaren 12koa, emakumeentzako aukera-berdintasuna

sustatzeari buruzkoa. Erantzukizun profesionalak, familiari dagozkionak eta sozialak banatzeko

ikusmoldeen bilakaera bermatzea ahalbidetuko duten sentsibilizazio eta informazioko ekintzak

garatu beharra dagoela berresten du.

—   (84)3 Gomendioa, Europako Kontseiluko Ministroen Lantaldearena, telebistako publizitate-

printzipioei buruzkoa, 1984ko otsailaren 23an onartua. Publizitateak jendearen jarrera eta joka-

bideetan duen eragina eta komunikabideek ematen duten gizonezkoen eta emakumezkoen irudia-

ren garrantzia azpimarratzen ditu; halaber, publizitate-printzipioak, gizaki guztien duintasunaren

eta berdintasunaren errespetua tartean dela, betetzen direla ziurtatzeko gomendatzen die estatuei.

—   Gomendioa, Europako Kontseiluarena, 1984ko irailaren 25ekoa, komunikabideetako gizo-

nezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasunari buruzkoa. Emakumearen duintasuna errespe-

tatzen dela bermatzea du xede, ematen den irudia positiboa izan dadin eta edozein estereotipo

sexual bazter dadin (84).

—   Ebazpena, Europako Parlamentuarena, 1987ko urriaren 14koa, emakumea komunikabidee-

tan aurkezteari eta kokatzeari buruzkoa. Komunikabideei, publizitate-bideei, gobernuei eta indar

sozialei gomendatzen die neurri konkretuak har ditzaten emakumearen sustapena bultzatzeko, au-
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(84)   González Encinar, José Juan; Salvador Martínez, María. 2000. "La mujer y los derechos de la comunicación" in

Mujer y Constitución en España. Madril: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (678 or.).



kera-berdintasuna bermatzeko eta emakumeak bizitza profesional, politiko eta sozialean betetzen

dituen funtzioak nabarmentzeko.

—   89/552/CEE Zuzentaraua, Kontseiluarena, 1989ko urriaren 3koa, estatu kideetako telebis-

taren irrati-zabalkunderako jarduerak egikaritzeari buruzko xedapen legal, arauzko eta adminis-

tratibo jakin batzuk koordinatzeari buruzkoa. Telebistaz emandako publizitateak giza duintasuna-

ren errespetuari eraso egin behar ez diola eta sexuagatiko diskriminazio-elementurik sartu behar

ez duela ezartzen du.

—   Gizonen eta Emakumeen Arteko Aukera Berdintasunerako Europako Batasunaren Ekintzen III.

Programak (1991-1995) emakumeen irudi positiboa sustatzeko ekintzak ezartzen ditu. Ekintza ho-

riek bereziki nabarmentzen dute emakumeak komunikabideetan eta beren ingurune instituzional

eta profesionalean hobeto irudikatu beharra sustatzea, ohiko topikoei aurre egitera zuzendutako

programa berritzaileak garatzea eta komunikabideen industriako emakumeen irudikapenari bu-

ruzko gomendioak lantzea.

—   Europako Kontseiluak, Essengo (1994ko abenduaren 9/10a) eta Cannesko (1995eko ekai-

naren 26/27a) bileretan, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko aukera-berdintasunari buruzko

gaiak Europako Batasunaren eta estatu kideen zeregin garrantzitsuenak izaten jarraituko duten

gaien artean daudela azpimarratu zuen.

—   Europako Kontseiluko estatu kideetako Emakumezko Ministroen Europako Konferentziak

(Brusela. 1994ko martxoaren 7a) etorkizuneko Europan gizonen eta emakumeen arteko benetako

berdintasuna lortzeko borondatea aldarrikatzen du, emakumeen eta gizonen irudi positiboa, au-

rreiritzirik eta estereotiporik gabea, sustatzearen alde agertzen da, eta horretarako ahal diren neu-

rri guztiak hartu behar direla azpimarratzen du, emakumeen kontrako diskriminazioak prebenitze-

ko kode etiko bat proposatuz adibide gisa.

—   Ebazpena, Kontseiluarena eta Kontseiluaren baitan bildutako estatu kideeta-

ko gobernuen ordezkariena, 1995eko urriaren 5ekoa (C 296 EEAO, 1995eko

azaroaren 10ekoa), publizitateko eta komunikabideetako emakumeen eta gizo-

nen irudiaren tratamenduari buruzkoa.

Estatu kideei gomendioa egiten diete:

1. emakumeek eta gizonek gizartean dituzten aukeren eta gaitasunen irudi dibertsifikatua eta erre-

alista sustatzeko;

2. irudi hori hedatzera zuzendutako ekimenak abian jartzeko; horretarako, ondoko helburuak lor-

tzeko neurriak aplikatuko dira:

2.1. giza duintasunaren errespetua eta sexuagatiko diskriminaziorik eza bermatzeko neurri

egokiak ezartzea;

2.2. aldian-aldian jendea informatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak egitea eta/edo sustat-

zea, publizitate-agentziak, komunikabideak eta horien publikoa mentalizatzeko, sexuan oina-

rritzen diren eta publizitateak eta komunikabideek igortzen dituzten eduki diskriminatzaileak

bereiz ditzaten;
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2.3. publizitateak eta komunikabideek lotzen dituzten sexuan oinarritutako eduki diskrimina-

tzaileak hala badagokio borondatezko autorregulazioaren esparruan eztabaidatzeko, kontsul-

tatzeko eta gainbegiratzeko, eta horien jarraipena egiteko organoak sortzen laguntzea eta sus-

tatzea;

2.4. publizitate-agentziak eta komunikabideak aukera-berdintasunaren gainean eta erantzuki-

zunen banaketa orekatuagoari buruz (bizitza publikoan, politikoan, ekonomikoan, profesiona-

lean, sozialean eta familiakoan batik bat) sentsibilizatzen dituzten ikerketei eta ekimenei sos-

tengua ematea;

2.5. aukera-berdintasunarekin zerikusia duten balioei garrantzi berezia ematea hezkuntzan eta

prestakuntzan, modalitate guztietan eta maila guztietan, eta bereziki, publizitateko eta komuni-

kabideetako profesionalen prestakuntzan;

2.6. produkzio-organoetan, zuzendaritza-organoetan eta erabaki-lanpostuetan emakumeen eta

gizonen parte-hartze orekatua sustatzea;

2.7. publizitate-agentziak eta komunikabideak ondokoak sustatzera bultzatzea:

a) ikerketa, sormena eta emakumeen eta gizonen funtzio-aniztasuna islatzeko ideia berrien

agerpena;

b) sexuan oinarritutako estereotipoek orokorrean herritarren eta bereziki gazteen osasun fi-

siko eta psikikoan eragin litzaketen ondorio negatiboak ezagutzea;

c) borondatezko autorregulazio-kodeen garapena eta aplikazioa.

—   Ebazpena, publizitateko emakumearen diskriminazioari buruzkoa. C 304

Aldizkari Ofiziala, 1997ko urriaren 6koa. Europako Parlamentuak:

A. Konbentziturik emakumearen diskriminazioa pertsonaren duintasunaren aurkako erasoa dela

eta eskubide-berdintasunaren printzipioa urratzen duela,

B. Kontuan hartuz publizitateko emakumearen irudia zenbait kasutan kritikagarria izan daitekeela,

estereotipo sexisten zabalkundea faboratzen duenean, gizonek eta emakumeek gizartean bete-

tzen dituzten eginkizunei buruzko topikoak iraunarazten laguntzen duenean eta emakumearen

gorputzaren irudikapen iraingarriak eta laidogarriak eskaintzen dituenean,

C. Azpimarratuz emakumearen gorputza xede ekonomikoekin bereizi gabe ustiatzea emakumea-

ren duintasunaren kontrako eraso bereziki larria izan daitekeela,

D. Konbentziturik komunikabideek, portaera-ereduak zabaltzen dituztenean, errealitate sozialean

eragina dutela eta, bi sexuen eginkizun-aniztasuna islatuz, mentalitatea aldatzeko eta eskubide-

berdintasuna errealitate bihurtzeko ekarpen garrantzitsua egin dezaketela,

E. Konbentziturik emakumeak gizartean betetzen duen funtzioak gaur egun alderdi-aniztasuna be-

reizgarri duela eta funtzio-esleipen estereotipatua emakumeen bizitzaren errealitatearekin bat ez

datorrela,

F. Kontuan hartuz sexuagatiko publizitate diskriminatzailearen arloan irizpide unibertsalki balioz-

korik ez dagoela,
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G. Jabeturik publizitatearen edukiak hartzeko era sexuak zehaztuta egon daitekeela eta kulturaren

araberakoa izan daitekeela,

H. Kontuan hartuz publizitateak gizartearen nahiak ere islatzen dituela eta adibide positiboen bi-

dez gizartean eragina izan dezakeela,

I. Kontuan hartuz publizitatea arrazakeriaren eta diskriminazio sexistaren edo bestelakoen kontra

borrokatzeko tresna izan daitekeela, baldin eta guztiok parte hartzen dugun kultura anitzeko bizi-

kidetzaren alderdi desberdinak neurri handiagoan islatzen baditu,

J. Jabeturik muturretako eta azaleko formulazioak publizitate modernoaren berezkoak direla,

K. Kontuan hartuz emakumearen irudian gizartean izandako transformazioei erantzuten dieten al-

daketak antzematen direla eta, oro har, sexismo-salaketen maiztasuna murriztu egin dela,

L. Ikus-entzunezko eta informazioko zerbitzu berriekin, Interneten bereziki, marketin-ekimenek na-

barmen gora egingo duten itxaropenarekin eta orain arte oso profil eskematikoak eskaintzen di-

tuzten edukiek tonu ñabartuagoak hartuko dituztelako esperantzan,

M. Kontuan hartuz komunikabideak zuzentzen dituzten arauak multimediako komunikazio-sistema

berriak agertu izanaren ondorioz transformatu egin direla, kontrol publikoko mekanismoetan oina-

rrituta,

N. Kontuan hartuz komunikabide berriekin, halaber, funtsean aldatzen dela pertsonaren duintasu-

naren babes juridikoaren baldintza-esparrua eta dagoeneko duintasun hori juridikoki babesteko

era berriak aztertzen ari direla,

O. Komunikabide berriek eskaintzen duten bortizkeriaren irudikapenak kezkatuta,

P. Konbentziturik pornografia-era jakin batzuk pertsonaren duintasunaren kontrako eraso bereziki

larriak direla, bereziki bortizkeria eta eraso sexualen irudiekin batera doazenean,

Q. Konbentziturik komunikabideetako emakumearen irudikapen iraingarriaren aurka babesteko

ez estatu kideetako legeria ez Europako legeria nahikoa ez dela,

R. Jabeturik, publizitateari buruzko estatuetako xedapen orokorrek beren baitan interes publikoen

babesa hartzen duten arren, giza eskubideen babesa eta portaera antisozialen aurkako defentsa

barne, oso gutxitan barne hartzen dutela diskriminazio sexuala,

S. Jabeturik herrialde bakoitzean publizitateari arau sozialen errespetua bermatzeko ezartzen

zaizkion murrizketak eta estatuetako autokontrolari buruzko xedapenak oso desberdinak direla,

T. Jabeturik, iritzi-askatasunaren oinarrizko eskubidea gorabehera, Giza Eskubideak eta

Oinarrizko Askatasunak babesteko Europako Hitzarmenaren 10. artikuluko 2. paragrafoak, bes-

teak, beste moral publikoaren babesa kontuan hartzeko exijitzen duela,

U. Konbentziturik publizitateak ere giza duintasunaren garrantzia behar bezala kontuan hartu be-

har duela eta, produktuen salmenta sustatzearren, giza duintasun horri erasotzea eta edozein sexu

diskriminatzea onartezina dela,

•   Publizitatearen sektorea eta publizitate-espazioak dituzten komunikabideak

6. Komunikabideei eskatzen die pertsonaren duintasuna errespetatzeko eta eskubide-berdintasu-

naren printzipioa aplikatzeko lege-agindua argi eta garbi beren gain har dezaten;
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7. Komunikabideei eskatzen die, beren jarduera garatuz, beharrezkoa den mentalitate-aldaketa-

ren alde egin dezaten, berdintasuna benetan gauzatze aldera, eta ez ditzaten igorri gaur egungo

diskriminazio-egoera mantentzeko edo larriagotzeko besterik balio ez duten irudiak;

8. Emakumearen duintasuna iraintzen duten edo komunikazio komertzialean gizonarekiko pare-

kotasuna zalantzan jartzen duten irudiak ematearen kontra azaltzen da;

9. Publizitatearen edukietan, irudietan eta mintzairan estereotipo sexisten aurka borrokatzeko exi-

jitzen du;

10. Publizitatearen sektoreari eskatzen dio berariaz eta bete-betean uko egiteko emakumea irain-

tzeari, bai baliabide teknikoen edo irudien bidez gizonaren objektu sexual gisa azalduz, bai ema-

kumearen eginkizuna kanpo-edertasunaren eramaile izatera eta sexualki prest egotera murriztuz;

11. Publizitatearen sektoreari premiazko eskea egiten dio mezuak sortzerakoan sormen konstrukti-

boa erakuts dezan, emakumeak gizartean eta laneko bizitzan, familiakoan eta publikoan duen ga-

rrantzia nabarmentzeko xedez;

12. Publizitatearen Europako Batzordeari eta Lantaldeari eskatzen die emakumearen irudi diskri-

minatzaile eta iraingarria ordeztuko duten balioen aldeko mentalitate-aldaketa susta ditzaten, ko-

munikabideei eta publizitatearen sektoreari zuzendutako informatzeko eta sentsibilizatzeko mugaz

haraindiko ekintzen bitartez;

13. Publizitatearen sektorean eta komunikabideetan erabaki eta produkzioko zereginetan emaku-

meen eta gizonen parte-hartze egokia exijitzen du berriz ere, publizitatearen eta programen edu-

kietan emakumeen eragina indartzeko, hartara erabaki-prozesuaren fase goiztiarrean eragiteko

aukera izango baitute;

14. Publizitatearen sektorean lan egiten duten emakumeak animatzen ditu agentzia propioak

eta/edo ordezkoak sortzera eta beren lana diskriminaziorik ezaren eta sexuen arteko berdintasu-

naren lematik bideratzera, horretarako baliabide modernoak eta originalak erabiliz;

15. Jokabide-kode etikoa egin ez duten estatu kideetako telebistako artezkaritza-kontseiluei kodea

egitea gomendatzen die;

•   Publizitatearen sektoreko autorregulazio-mekanismoak:

16. Publizitate-arloan diziplina-eskumenak dituzten estatuko erakundeei eskatzen die kontsumitzai-

leei informazio gehiago emateko publizitatearen kontrolaren helburuei, funtzionamenduari eta

printzipioei buruz eta kexak aurkezteko aukerei buruz; autoaraugintzan inplikatuta dauden sekto-

reak animatzen ditu publizitate ez-diskriminatzaileari buruzko gutxieneko arauak sartzera;

17. Publizitatea Kontrolatzeko Europako Aliantza (EASA) garatzen jarraitzea gomendatzen du,

Europako publizitatearen sektoreko benetako autokontrol-organo bihurtu arte; publizitate-diziplina-

ren arloan besteak beste publizitate diskriminatzailearen kontrako Europako printzipioak lantzea

izango du eginkizun eta, autoaraugintzako organo gisa, mugaz haraindiko kexak kontrolatzeko

eta gomendatzeko eskumenak izango ditu;

18. Pozik ikusten du berriki egindako publizitatearen nazioarteko kodearen berrikuspena (1997ko

apirila) zeharo mesedegarria izan dela pertsonen duintasunaren kontrako erasoak galarazteko
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eta bortizkeriarako eta legez kontrakoak edo gaitzesgarriak diren portaeretarako bultzadak de-

bekatzeko, eta publizitatearen nazioarteko kodearen erreformak emakumearen eskubideen urra-

penaren aurka jarraitzea gomendatzen du;

19. Bere iritziz komenigarria izango litzateke publizitate-arloko estatuko araudiak garatzea (kon-

trol-organoen eskurantzak eta publizitateko portaera- eta diziplina-arauak), Europan horien elkar-

ganatzea ziurtatzeko eta, horren ondorioz, estatuko araudi horien eta Europako Batasun osoan

publizitateari ezarritako mugen elkarganatzea areagotzea lortzeko;

20. Autorregulazio-organoei premiazko eskea egiten die komunikabide berrietan publizitatea kon-

trolatzeko modu eraginkorrak adostasunez ezar ditzaten;

•   Lantaldea:

21. Lantaldeak inplikatuta dauden alde guztiei diskriminazio-era guztien kontra borrokatzeko pu-

blizitatearen sektorerako autoaraugintzako kode bat egitera animatzeko aukera kontuan har da-

din eskatzen du;

22. Lantaldeari eskatzen dio komunikabideetan eta publizitatean egungo emakumearen egiazko

irudikapena (erantzukizun sozialak dituen lan-munduko emakume aktiboa) sustatzeko ahaleginare-

kin aurrera jarraitzeko eta publizitatearen sektorea bi sexuen funtzioen ikusmolde berriari buruzko

azterketetan parte hartzera bultzatzeko;

23. Lantaldeari proposatzen dio NIKI saria eredutzat hartzeko eta Europako publizitatearen saria

emateko;

24. Lantaldeari premiazko eskea egiten dio publizitatearen alorrean Europako legegintza-espa-

rrua berrikusteko, eta estatuko araudien elkarganatze handiagoa eta, aldi berean, interes oroko-

rren babes-maila egokia bermatzeko premia azpimarratzen du;

25. Lantaldeari eskatzen dio Beijingo ekintza-plataforma emakumeari eta komunikabideei dago-

kienez bere antolamenduari gehitzeko eta ekintza horren emaitzak urteko balantzean azaltzeko;

26. Lantaldeari eskatzen dio erkidego-mailan publizitatearen eta komunikabideen esparruan

diharduten lanbide-elkarteen, emakume-erakundeen eta gobernuz kanpoko erakundeen arteko el-

karlana sustatzeko;

27. Lantaldearen aldeko jarrera irmoa adierazten du pertsonaren duintasuna defendatzeko eta

ikus-entzunezko eta informazioko zerbitzu berrien okerreko erabileraren kontrako espazio juridiko

koherentea sortzeko asmoan;

28. Lehendakariari agindu dio ebazpen hau eta bere lantaldearen txostena, arrazoi-azalpenare-

kin eta eranskinekin batera, Kontseiluari, Lantaldeari, estatu kideetako gobernuei eta parlamen-

tuei, estatu kideetako publizitatea kontrolatzeko organoei eta publizitate-produktoreen Europako

federazioei helarazteko.
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Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko Erkidegoaren Esparru

Estrategiarantz (2001-2005):

"Emakumearen irudi negatiboa edo estereotipatua iraunarazten denean, batez ere komunikabide-

etan eta informazio eta entretenimenduko kanal informatizatuetan, publizitatean eta hezkuntza-ma-

terialean, ez da ez emakumeen eta gizonen askotariko rolen ez mundu aldakorrari egiten dizkio-

ten ekarpenen irudi zehatza eta errealista eskaintzen. Adierazpen-askatasunaren kalterik gabe,

eta iritzi-eratzaileak eta balioak moldatzeko tresnak diren aldetik, komunikabideek eta kulturaren

industriak pertzepzio publikoan dauden estereotipo sexistak aldatzen eta gizonen eta emakumeen

irudi objektiboa aurkezten lagundu behar dute".

Beijingo Deklarazioa eta Ekintzarako Plataforma. Emakumeei buruzko IV. Mundu

Konferentzia. Beijin (Txina). 1995eko iraila.

Ekintzarako Plataforman adierazitako hamabi interesguneetako bik emakumeen kontrako bortizke-

ria (D.puntua) eta komunikabideak (J. puntua) dituzte aztergai.

Emakumeen kontrako bortizkeria prebenitzeko eta baztertzeko neurriak adierazten dituen D.1. hel-

buru estrategikoaren barruan 125. neurria jasotzen da, besteak beste komunikabideei zuzendua.

Ondokoa esaten da J) puntuan: "Komunikabideek emakumeen eta gizonen irudi estereotipatu ga-

been sustapenean duten erantzukizunaren gainean kontzientziatzea, irudiotan aurkezten diren jo-

kabide-eredu bortizkeria-sortzaileak baztertzea, eta zabaltzen duten edukiaz arduratzen diren

pertsonak norabide eta jokabide-kode profesionalak ezartzera animatzea; orobat, herritarrak

emakumeen kontrako bortizkeriaren arrazoiei eta ondorioei buruz informatzeari eta hezteari eta

gai honi buruzko eztabaida publikoa suspertzeari dagokionez informazio-bideek betetzen duten

funtzio garrantzitsuaren inguruan sentsibilizatzea".

Emakumeen kontrako bortizkeriaren arrazoiak eta ondorioak eta prebentzio-neurrien eraginkorta-

suna aztertzeko neurriak jasotzen dituen D.2. helburu estrategikoan, 129. neurrian, d) puntuan,

ondokoa esaten da: "Komunikabideak animatzea estereotipo sexisten ondorioak aztertzera, ge-

neroko bortizkeria eta desberdintasunak sustatzen dituzten publizitate-iragarkietan iraunarazten

direnak barne, baita bizi-zikloan nola transmititzen diren aztertzera ere, eta halaber, irudi negati-

bo horiek baztertzeko neurriak hartzera, bortizkeriarik gabeko gizartea sustatze aldera".

J puntuan, eta J.1. helburu estrategikoan, 241. neurrian, d) puntuan ondokoa esaten da:

"Emakumeen parte-hartzea bultzatzea norabide profesionalak eta jokabide-kodeak eta beste zen-

bait autorregulazio-mekanismo egoki egiteko lanetan, komunikabideetan emakumeen irudi oreka-

tua eta estereotipatu gabea sustatzeko". 242. neurrian, a) puntuan: "Komunikabideak gainbegira-

tuko dituzten kontrol-taldeen sorrera suspertzea eta horiekin kontsultak egitea, emakumeen premiak

eta kezkak behar bezala isla daitezen arduratzeko".

J.2. helburu estrategikoan, 243. neurrian, c) puntuan: "Komunikabideetako profesionalak genero-

gaietan prestatzeko eta sentsibilizatzeko programak garatzea, bi sexuetako jabeak eta kudeatzai-

72



leak hartuz horien baitan, komunikabideetan emakumeei buruzko irudi, orekatuak, askotarikoak

eta estereotipatu gabeak erabili eta susta daitezen".

ICC International code of advertising practice (1997 Edition)

Commission on Marketing, Advertising and Distribution, 21 April 1997

International Chamber of Commerce. The World Business Organization

—   Social Responsibility

Article 4

1. Advertisements should not condone any form of discrimination, including that based upon race,

national origin, religion, sex or age, nor should they in any way undermine human dignity.

2. Advertisements should not without justifiable reason play on fear.

3. Advertisements should not appear to condone or incite violence, nor to encourage unlawful or

reprehensible behaviour.

4. Advertisements should not play on superstition.
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1. Helburuak
Kapitulu hau aztertu ondoren emakumeen eta gizonen arteko komunikazioan gertatzen denaz argi

jabetuko zara. Zure komunikazio-kode berak dituzten pertsonekin, eta beste kode batzuk dituzte-

nekin, harremanetan jartzen zarenean gertatzen dena beste modu batean hautemango duzu.

Zeureak zehazki ez diren arauak antzematen ikasiko duzu, eta zure arauen arabera soilik ez in-

terpretatzen ikasiko duzu; era berean, beste batzuen jarraibideei men ez egiten ikasiko duzu, eta

gainerako pertsonen portaera malgutasun eta ezagutza handiagorekin erantzuten jakingo duzu.

Bestalde, besteek ulertzen ez zaituztenean, ez gogogabetzen eta gertatu dena zure buruari azal-

tzen ikasiko duzu, eta, horrenbestez, beste ikuspegi batzuk aintzat hartuko dituzten jardunak di-

seinatzeko gauza izango zara.

2. Sarrera: Emakumeek eta 
gizonek komunikazio-arau 
desberdin samarrak dituzte

Kultura askotan, antzinakoetan zein gaur egungoetan, emakumeek eta gizonek komunikazio-estilo

desberdinak garatu dituzte gazte-gaztetatik. Desberdintasun horiek argitzen saiatu diren hamaika

hipotesi dago, eta 4. atalean hipotesi horiek azalduko ditugu. Desberdintasun horien zergatiaren

azterketa alde batera utzita, onartu behar dugu gure gizartean emakumeek eta gizonek, normale-

an, nahiago dutela bi estilorekin komunikatu: gure inguruko gizarteen estilo maskulinoarekin eta

estilo femeninoarekin.

Dena den, ezin dugu baieztatu emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak unibertsalak di-

rela, kultura guztietan ez baitira berdin gertatzen. Batetik, dualismo horiek ez dira zorrotzak, al-

dakorra baizik, garaiaz garaikoak; eta, bestetik, gizarte batzuetan jarraibideak aurkakoak dira,

hau da, gizarte batzuetako emakumeen portaera "maskulinotzat" jotzen da gure gizartean, eta

beste gizarte horietako gizonen portaera gure gizarteko "femeninoa" da. Gainera, eta garrantzi-

tsuago dena, portaera bera goraipatu egiten da maskulinitatearen portaera adierazgarritzat jo-

tzen duten gizarteetan, eta laidotu egiten da portaera hori atributu femeninotzat jotzen duten gi-

zarteetan. Esate baterako, gauzak zeharka esatea ohiko ezaugarri maskulinoa da, maisutasunez

erabiltzen dute hirietako nerabe beltzek, eta oso balorazio positiboa du komunitate afro-iparrame-

rikarrean; gure herrian, berriz, ezaugarri negatiboa da (femeninoa eta "maltzurra"), eta saritu egi-

ten da inguru-minguru ibili gabe gauza bakoitzari bere izenez deitzen dion pertsona.

Ez da gaia sinplifikatu nahi, eta ez da baieztatu nahi emakume eta gizon guztiak berdin komuni-

katzen direla. Generoa ez da aldaezina, ez dago gure nortasunaren beste alderdi batzuez berei-

zita ulertzerik (gizarte-maila, estatusa, lanbidea, talde politikoa). Belaunaldi batetik bestera aldatu

egiten da emakume izatearen eta gizon izatearen esanahia (eta gizon eta emakume gisa hitz egi-
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tea), eta, halaber, aldatu egiten da talde sozial, politiko edo erlijioso batetik bestera. Hau da, ema-

kume bat ez da"emakume" besterik; horrez gain, mezetara joaten den katolikoa da, nekazaria,

nazioarteko bulego bateko abokatua, medikua, intelektuala, ateoa, lur-jabea... Emakume horren

hizkerak berau osatzen duten nortasun horiek guztiak islatuko (eta eraikiko) ditu nolabait. Azienda

zaintzen duen landa-inguruneko emakume batek eta erdi-mailako klaseko hiriko emakume batek

oso bestelako ikuskera izan dezakete "femeninotasunaren" gainean: ez da harritzekoa izango be-

ren hizkera desberdina izatea. Bakoitza, bere hizkeraren bitartez, nekazari edo abokatu gisa era-

tuko da, eta hizkerak, halaber, agerian utziko du emakume horietako bakoitzaren nortasun eta

izaera desberdina.  

Gainera, emakume bera ez da berdin komunikatzen bere bizitzako une guztietan; bere hitzezko

taktikak aldatu egingo ditu, eta, horretarako, kontuan hartuko du zein pertsonarekin harremanetan

jartzen den, elkarrekintza non gertatzen den, zer zereginetarako den, eta hizkerak une jakin ba-

tean zein funtzio betetzen duen.

Komunikazioko estilo femeninoari eta maskulinoari buruz hitz egiten dugunean, gaia ez sinplifi-

katzeko arriskua nabarmendu badugu ere, ukaezina ematen du emakumeek gainerako pertsone-

kin dituzten eguneroko elkarrekintzetan hainbat ezaugarri nahiago dituztela, eta gizonek beste

ezaugarri batzuk nahiago dituztela. Desberdintasun horien ondorioz gertatzen dira, hainbatetan,

batzuen eta besteen arteko gaizki-ulertuak. Gainera, giro oso maskulinizatuetan, hala nola lan-gi-

roetan, emakume batzuek nolabaiteko frustrazioa jasan dezakete, emakumeen eta gizonen komu-

nikazio-kodeen artean dagoen desberdintasunen eraginez. Ez dituzte ulertzen, ez dituzte entzuten,

edo ez dituzte aintzat hartzen, edo beraiek esandakoa nahastu eta beren asmoak gaizki interpre-

tatzen dituzte. Hori dela eta, hurrengo atalean, emakume eta gizonen bereizgarri ematen duten es-

tiloak deskribatuko dira. Jarraian, desberdintasun horiek argitzeko aditzera eman diren arrazoie-

tako batzuk azaltzen ahaleginduko gara. Ondoren, komunikazioa zehazki zer den landuko dugu,

eta gure hizkera ezinbestean generoarekin lotuta egoteak gure lan-bizitzan dituen ondorioak az-

tertuko ditugu. Azkenik, gure esku-hartzeen emaitza kontrolatzeko eta besteen esku-hartzeak inter-

pretatzeko aukera emango diguten jardunak diseinatzeko jarraibideak jorratuko ditugu.

3. Komunikazioaren estilo 
femenino eta maskulinoaren 

deskribapena
Batzuetan, egonezina antzeman da Europako ekialdeko pertsonekin harremanetan zeuden

Iparrameriketako pertsonen artean. Iparramerikarrak kexu ziren beste pertsona horiek "astunak"

edo "aspergarriak" zirelako, edo ez zekitelako noiz ez zen jada beren presentzia nahi. Beren ar-

teko elkarrizketak aztertu zirenean, ezinegon horrek jatorri kultural hutsa zuela ondorioztatu ahal

izan zen. Estatu Batuetan elkarrizketa bati amaiera emateko modu egoki eta onartua da ondoko-
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en gisako esaldiak erabiltzea: "sentitzen dut. Berandutu egin zait. Joan egin behar dut". Bertako

edozein pertsonak ulertzen du mezu horren esanahi ezkutua, eta agurtu egiten du, "ikusi arte,

bada". Arau hori ez da Polonia gisako herrialdeetan erabiltzen; bertan, esate baterako, aurreko

adierazpen berak kontrako xedea du, informazio gehiago eskatzeko erabiltzen da. Horrenbestez,

Poloniako gizalegearen arauei jarraituz, "joan egin behar dut" gisako adierazpen batek jarraipe-

na du, eta "zer egin behar duzu?" edo "nora joan behar duzu horrenbesteko presaz?" gisako gal-

derak gaineratu behar dira. Poloniako pertsonak bere araua Estatu Batuetan aplikatzen badu, ber-

tako kultura-irizpide nagusiaren arabera epaituko dute, eta lotsagabe edo nekagarritzat joko dute;

iparramerikarrek zergatik jakin gabe, agur esan beharrean, jarraipena ematen dio elkarrizketari. 

Era berean, Japonian intimitatearen aurkako erasotzat jotzen dute lan-harreman hutsaren bitartez

soilik ezagutzen den pertsona bati bere izenaz deitzeko eta eskua indarrez estutzeko ohitura ipa-

rramerikarra. Etiketa japoniarrak distantzia formala eskatzen du, hitzetan zein keinuetan. 

Aurreko adibideetan ikusitakoen antzeko gaizki-ulertu ugari gertatzen da kultura-desberdintasunen

eraginez. Borondate onarekin eta "beste" kulturaren ezagutzarekin gaizki-ulertu horiek konpon

daitezke. Alabaina, batzuetan ez dago ez borondate onik, ezta "beste" kulturara hurbiltzeko go-

gorik ere. Kasu horietan, botere-maila edo erabaki-ahalmen handiena dutenek beren kultura-

arauak ezar ditzakete, eta besteenak baztertu edota mespretxatu.

Ikerketa ugarik ondorioztatu dutenez, erdi-mailako klaseetako gizonak eta emakumeak bi kultura

zertxobait desberdinetakoak dira, eta zertxobait desberdinak diren elkarrekintzako arauak eta el-

karrizketa-orientazioko arauak dituzte. Hau da, batzuen eta besteen artean Polonia eta Japoniako

pertsonen eta Iparramerikako pertsonen artean gertatzen direnen moduko egoerak gerta daitezke.

Aurreko paragrafoetan azaldutako kasuak baliagarriak izan daitezke gizonek eta emakumeek lan-

munduan dituzten harremanetan sortzen diren gaizki-ulertuez eta gatazkez ohartarazteko.

Japoniako araua ez da "onena", ezta amerikarra ere; arau bakoitza dagokion komunitatean eta

harreman eta xede jakin batzuetarako da baliagarria. Era berean, arau femeninoa ez da arau

maskulinoa baino hobea; haatik, atzerriko pertsonen kasuan bezalaxe, "baliagarriena" denari bu-

ruzko erabakia, askotan, epaituko duen pertsonaren eta jarraituko duen irizpidearen araberakoa

izango da.

Jarraian, kultura bakoitza bereizita aztertuko dugu.

3.1 ESTILO FEMENINOA

Erdi-mailako klaseko mendebaldeko emakume gehienen hizkera bereizten duen estiloak itxurazko

gizalegea du oinarri, eta gizalege hori ondoko ezaugarri orokorretan antzeman daiteke:

— parte hartzen duten gainerako pertsonak berdintzat barne hartu nahi dira diskurtsoan, beren

arteko harremanari enfasia ematen zaio; 

— besteek esandakoari eta kanpoko mezuei –hitzezkoei zein ez-hitzezkoei– arreta handia es-

kaintzen zaie;

— elkarrizketa entzuten dutela eta inplikatzen direla espreski adierazten da;
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— intimitatea bilatzen da;

— gaiak modu kooperatiboan garatzen dira.

Ikus dezagun nola egiten diren ageriko eta nola gauzatzen diren aurreko ezaugarri horiek:

3.1.1 PARTE HARTZEN DUTEN GAINERAKO 

PERTSONAK BERDINTZAT BARNE 

HARTU NAHI DIRA DISKURTSOAN, 

BEREN ARTEKO HARREMANARI 

ENFASIA EMATEN ZAIO

Emakume gehienek espreski hartzen dute aintzat beren solaskidea: beste pertsonaren gaineko in-

teresa azaltzen dute; arropa berria daramala edo orrazkeraz aldatu duela konturatzen badira, ho-

rren berri ematen diote; beren familiari, osasunari edo kezkei buruzko galderak egiten dizkiete.

Maiz, hori guztia elkarrizketarako sarrera besterik ez da izaten, elkarrizketaren benetako arra-

zoiari ekin aurretik nahitaez iragan beharreko "ataria" izaten da, eta elkarrizketaren benetako

arrazoia informazio jakin bat ematea, kudeaketa baten berri ematea, txosten bat idaztea, kontsul-

ta bat egitea edo antzeko zerbait izan daiteke. Emakume askorentzat sarrera hori ezinbestekoa da

adeitasunezko lan-ingurune batean daudela sentiarazteko, edota bulegoetako, enpresetako eta

antolakundeetako giro despertsonalizatuak gizatiartzeko. Ez da ezaugarri femeninoa soilik.

Mendebaldekoak ez diren beste kultura askotan ere ohikoa da ezaugarri hori; kultura horiek ez

dute funtsari ekiteko hainbesteko presarik, eta ez dituzte mendebaldean "hutsaltzat" jotzen ditugun

alderdiak ahaztu nahi. Ekialdeko gizarte askotan, edozein komunikazio-elkarrekintzari hasiera

eman aurretik ezinbestean finkatu beharko da nolabait harremana; kultura horietarako, mende-

baldeko gizonen portaera menderatzailea eta mehatxatzailea da, baita mendebaldeko kultura fe-

meninorako ere. 

Emakumeek ohitura handia dute solasaldirako gaia galderen bitartez ateratzeko (Zer moduz joan

zitzaizun atzo nagusiarekin? Edo Ikusi al duzu fotokopiagailu berria?). Elkarrizketaren haria beste

emakume batek eramaten badu, galderak eta harridurak tartekatzen dituzte bestearen diskurtsoan.

Ez dituzte galderak egin nahi, ez dute elkarrizketa kontrolatu nahi; aitzitik, elkarrizketa bizirik

mantendu nahi dute, harremanetarako loturak ireki eta sendotzen dituzte, eta beste pertsonak inte-

resa sortu duela antzeman dezan lortzen dute. Oso gustukoa dute besteen narrazioetan galderak

tartekatzea eta harridura adieraztea (Ez esan! Eta zer erantzun zenion? Hori azal gogorra! Lur

jota geratuko zinen, ezta?). Askotan, irribarre egiten dute, besteengana irekita dauden seinale

gisa, eta, hala, komunikazio-ildoak zabalik dagoela aditzera ematen dute.

Bestalde, hiztunek gainerako pertsonak barne hartu nahi dituzte beren hitzetan, bai bigarren per-

tsona erabiliz (zu, zuek), bai baieztapena bilatuz (Ondo da? Ados?), bai bere solaskidearen hi-

tzak aipatuz (bai, zuk lehentxeago esan duzun moduan, hobe da...).

Emakume askok galdera edo zalantza adierazten duen intonazioarekin amaitzen dituzte esaldiak.

Hori ez dute esandakoaren gainean segurtasunik ez dutelako egiten, beren solaskidearen iritzia

jakiteko baizik; pertsona horrek mezuan bere burua ere ikus dezan egiten dute. Nolabait, ondoko
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mezua eman nahi dute: "nire iritzia ez dago itxia, alda daiteke ezer erantsi nahi baduzu; iritzia

partekatu edo hitz egin dezakegu". Horrek, beraz, adostasuna lortzea du helburu, eta, horretara-

ko, edozein motatako desberdintasuna minimizatu nahi da, eta egon daitekeen nagusitasuna baz-

tertu. Era berean, erabakiak hartzen dituztenean, multzoak hartutako erabakiak direla sinestarazi

nahi dute, eta, hori lortzeko, adostasuna baieztatzen duten galderez baliatzen dira.

Esparru edo zeregin jakin batean duten ezagutza eta esperientzia mozorrotzeko joera dute.

Erakuslearen zeregina hartzen badute, beren solaskideen maila berean egiten dute, eta ez gora-

goko maila batean; adibidez, irakasle baten edo ama baten hizkera barregarriro "imitatzen"

dute. Horrela, pertsona adituaren ohiko zereginaz urruntzen dira, eta itxuraz berdintasunera

gehiago hurbiltzen den eginkizuna bihurtzen dute. 

Parekotasunak izugarrizko atsegina sortzen die. Hortaz, ez dira gustura izaten beren ideien aur-

kako erasoen aurrean beren burua defendatu behar dutenean, eta bereziki sentikorrak dira iruzkin

erasokorren eta mesprezuzkoen aurrean, baita emakumeek errespetatzen dituzten kodeak urra-

tzen dituzten egoeretan ere.

Harrokeria arreta handiz saihesten da; izatez, oso gutxitan aipatzen dira lorpen pertsonalak eta,

batzuetan, apaltasunera jotzen da beste pertsonekiko desberdintasunak minimizatzeko. Emakume

askok Santa Teresak bezala ematen diote hasiera beren diskurtsoari, hots, beren ahozko trebeta-

sun urriagatik barkamena eskatzen dute (Ez dakit ondo adierazten jakingo dudan). Emakume ba-

tzuek erantzukizun bat bere gain hartzen dutenean, esparru horretarako esperientzia edo ezagu-

tzarik ez dutela ohartarazten dute (Jakina, gustura egingo dut, nahiz eta gai horietaz inoiz ez nai-

zen arduratu eta hanka sartzeko beldur naizen). Beste batzuek, berriz, txosten bat entregatzen du-

tenean, egon daitezkeen huts-egiteengatik barkamena eskatzen dute (seguru grafikoak ez zaizki-

zula gustatzen; nahiko txarra naiz programa informatiko horrekin). Kultura maskulinizatuak gu-

txien ulertzen duen ezaugarrietako bat da hori (eta hor barruan gizonak eta emakumeak barne

hartu nahi ditut), eta jarrera hori asertibitate-gabeziaren, segurtasun-ezaren eta autoestimu-gabe-

ziaren adierazgarritzat jotzen du.

Haatik, beste arrazoi batzuk lot ditzakegu portaera horrekin. Hasteko, esaldi horiek ez dute zertan

adierazi beren buruaz iritzi onik ez dutela; horretaz harrotzen ez direla adierazten dute. Hori bera

gertatzen da mendebaldekoak ez diren kultura askotan, kultura horietako hiztunek apaltasuneko

erretorika erabiltzen dute, nahiz eta kargu handia betetzen duten edo estatus handia duten.

Hortaz, hori ezaugarri kultural femeninoa izan daiteke, gainerako pertsonak diskurtsoan pareko

gisa barne hartzeko nahiaren barruan kokatzen den ezaugarri kulturala. Hala, orientazio horrek

maila berean jarriko ditu hiztuna eta gainerako pertsonak, eta inoren gainetik koka zezakeen ha-

rropuzkeria baztertuko da. Portaera hori, bestalde, erretorika propio baten bereizgarri izan daite-

ke, asertibitatea modu ez hain erasokorrean definituko duena. "Nork bere sentimenduak, sines-

menak eta nahiak modu zintzo eta zuzenean komunikatzeko eta gainerakoei [sic] beren sentimen-

duak, sinesmenak eta nahiak komunikatzeko aukera emateko trebetasuna da» (2) asertibitatea,
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eta hori kontuan izanik, ondoriozta dezakegu emakumeek beren sentimenduak (zentzuzko) anbi-

guotasunez komunikatzen dituztela, beren aukerak kontuan hartzen baditugu.

Emakumeen beste ezaugarrietako bat besteak gorestea da. Laudorioak eta hitz goxoak elkartasu-

nezko eta aintzatespenezko helburuarekin erabiltzen dituzte; ez dituzte benetako miresmena adie-

razteko erabiltzen. Emakumeek, bestalde, losintxak eta laudorioak jasotzean, normalean, murriztu

egiten dute miresten denaren balioa, eta gorago jartzeari uko egiten diote. Bi emakume lagunen

arteko honako elkarrizketa honek ohiko erreakzioa jasotzen du:

– Hori soineko polita!

– Makina bat urte ditu-eta. Sekulako pagotxa izan zen, lau sosa ordaindu nituen.

Asertibitate handi batean hezitako gizon askok ez dute ulertzen nork bere merituak gutxitzea, eta,

beren ustez, autoestimu txikia eragiten duen emakumearen gutxiagotasunaren ondorioz jokatzen

dute horrela emakume askok. Horrek ez du zertan horrela izan. Aurreko adibidean, laudorioaren

aurrean izan den erreakzio-iruzkinak honakoa esan nahi du: "ez du ezer balio, ez du horretan

arreta jartzea merezi, ez naiz gehiago soineko hori eramateagatik". Bestetik, laudorioak ez du

adierazten soinekoari estimu berezia zaionik; izatez, bi solaskide horien arteko loturarako lehen

solaskideak jartzen duen indize bat besterik ez da izango ("arreta jarri dizut" adierazi nahi dio).

Beste pertsona aintzat hartzen dela esplizituki aditzera emateko modu solidarioa da.

Horrenbestez, ez dute beren parekoei kritika irekiak egiteko joera handirik, kritika irekiak gizale-

ge gutxikotzat jotzen baitira beren afiliazio-kulturan. Goiz batean lankide batekin topo egin eta

Non erosi duzu alkandora itsusi hori? gisako esaldia botatzea pentsaezina da harreman ona du-

ten bi emakumeen artean. Izan ere, harreman sozialak ezarri, mantendu eta sendotzeak eragiten

du emakumeen laudoriorako joera hori.

ARIKETA

(Bulegoko elkarrizketa)

– Oso txosten ona egin duzu.

1. erreakzioa: – Eskerrik asko, ez da oso zaila izan, aurreko enpresan antzeko

beste batzuk ere egin nituen; gainera, Luisak asko lagundu dit.

2. erreakzioa: – Bai arraroa zuk laudorioak egitea. Mila esker.

3. erreakzioa: – Mila esker. Egia esan, ni ere oso gustura geratu naiz.

PENTSA EZAZU: erreakzio bakoitzetik zer ez zaizu gustatu? Laudorioa zuk egin ba-

duzu, hiru erantzun horietako zein nahiago duzu jaso?

IRUZKINA. Lanean sortzen diren arazoak ebazten irakasteko emakumeei zuzenduta-

ko auto-laguntzako hainbat eskuliburutan, goraxeago aurkeztutako hiru erantzunen
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artean aukeratzea eskatzen dute, eta irakurleei aukerarik egokiena zergatik den gal-

detzen diete. Liburu horietan 2. aukera baztertu egiten da, erasokorra baita (ez dago

zalantzarik erasokorra dela eta, gainera, bi pertsonen arteko harreman kaskarra

adierazten duela). Erantzunik zuzenena hirugarrena dela adierazten dute. 1. erreak-

zioa, berriz, asertibitate-ezaren, segurtasun-gabeziaren eta nork bere buruarengan

konfidantzarik ez izatearen sintomatzat jotzen da. Hala ere, hizkuntza-kortesiari bu-

ruzko azterlanek frogatu dutenez, lehenengoaren gisako erreakzioak, hots, norbera-

ren garrantzia minimizatzen dutenak, ongi etorriak dira emakumeen munduan, eta

gizakien arteko elkarrekintza errazten dute. Norberaren garrantzia jendaurrean ez

adieraztea gainerako pertsonenganako kortesiaren seinale da, eta horrek ez du esa-

nahi egindako lanean segurtasunik ez dagoela. Jakituria tradizionala ez da harro-

tzen denaz fido: "harrokeria mihian, fraka zaharrak soinean". Lan-munduan emaku-

meei zein gizonei batzuetan behartu egiten zaie beren irudia "saltzea" beren meri-

tuak balora daitezen. Dena den, hori modu askotara egin daiteke –xalotasun han-

diagoarekin edo txikiagoarekin–, eta ezerk ez du behartzen etengabeko laudorio

handiustea egitera, harrokeriaz jokatzera edo hantuste txikitzaile gisa jardutera. 

3.1.2 BESTEEK ESANDAKOARI ETA 

KANPOKO MEZUEI –HITZEZKOEI 

ZEIN EZ-HITZEZKOEI– ARRETA 

HANDIA ESKAINTZEN ZAIE

Emakumeek beren iritzia adierazteko itzulinguruka ibili ohi dira, eta hori ez da izaten esan nahi

dutenari buruzko zalantzak dituztelako, baizik eta beraiek esandakoak solaskidearengan izango

duen ondorioak kezkatzen dituelako. Maiz, esandakoak zehaztugabea ematen du, adostasunez

soilik zehazteko asmoz adierazi baitu, edo termino teknikoegia aukeratzeagatik pedante ez izate-

ko asmoz egin baitu. Hori dela eta, beren baieztapenak arintzen dituzten esamoldeak erabiltzen

dituzte ("ez dakit zeren gisakoa", "ez dakit zeren modukoa", "nire iritziz" "ematen du"...).

Ildo berean, arreta handiz aukeratzen dituzte hitzak, geldotasunez adierazten dituzte, besteen me-

zuei beti arreta eskainiz.

Nahiago dituzte esamolde estandarrak, birao eta forma baldar gutxi erabiltzen dute, eta beren in-

formaltasunagatik gainerako pertsonak mindu ditzaketen lagunarteko formak saihesten dituzte.
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ARIKETA

•   Inoiz ez al dizu esan lankide batek "harira joateko", beti itzulinguruka zabiltzala

eta ez dagoela zer nahi duzun jakiterik?

PENTSA EZAZU NOLA ERANTZUNGO ZENIOKE ORAIN ARTE IKASITAKOA KON-

TUAN IZANIK.

EMAN DAITEKEEN ERANTZUN BAT: gauzak konplikatuak dira, hitzek adierazten du-

tena baino gehiago, horrexegatik jartzen diezu arreta handia (horrek gogoeta eska-

tzen du). Gainera, ez duzu beharrik gabe inor samindu nahi (horrek gainerako per-

tsonenganako ardura ematen du aditzera).

Bere emakumezko nagusiak "Inporta al zaizu gaur arratsaldean txostena amaitu arte

bertan geratzea?" galdera egin, eta eskaeraz mozorrotutako agindutzat hartu ez

dela ulertarazi nahi bazaio, agindua berriro formulatzera behartuko zaio nagusi ho-

rri, eta agindu zuzenagoa eman beharko du (horrela aginte hertsatzaileagoa adie-

raztera behartuz), "Sentitzen dut, baina bertan geratu beharko duzu, biharko buka-

tuta egon beharko du-eta".  Horrek ez du adierazi nahi pertsona horrek ezin diola

emakume horri ulertu, "gauzak argi eta garbi esateko gauza ez den" emakume horri

ulertu; bere agintea onartu nahi ez duen seinale izaten da. Izatez, uste sexista baten

oinarritzen da guztia: emakumeak argi eta garbi hitz egiten ez dutela, esandakoaren

inguruan segurtasunik ez dutela, edo zer nahi duten ere ez dakitela.

EGIN EZAZU GOGOETA ORAIN, ETA HAR IEZAIEZU AURRE HURRENGO ORRIAL-

DEEI: Zure ustez, emakume nagusi horrek bere aginduak estilo "zuzenera" hurbilduta

ematen baditu, ez al da generoen arteko gaur egungo egoera sendotuko? Ez al zaie

aginte handiagoa emango hitz eta mintzaera maskulinoei?

3.1.3 ELKARRIZKETA ENTZUTEN DUTELA 

ETA INPLIKATZEN DIRELA 

ESPRESKI ADIERAZTEN DA

Emakume askok intonazioa nabarmentzen dute gaiarekiko duten inplikazioa adierazteko eta urrun

eta hotz daudela ez emateko; alabaina, zehatzak ez izateko beldur badira, edo beren hitzekin

min egiteko beldur badira, leun eta geldo ageri dira.

Gaia interesgarria bazaie, emakumezko entzuleak elkarrizketan sartzen dira, parte aktiboa har-

tzen dute, irri egiten dute, iruzkinak egiten dituzte, harridura azaltzen dute, erantzun-"soinuak" egi-
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ten dituzte (mmm, aja), buruarekin baietz esaten dute, beste hiztunaren komunikazio-asmoarekin

bat datozen "aurpegiak jartzen dituzte", galderak egiten dituzte...  Zuzenean parte hartzen ez du-

tenean ere, elkarrizketari arreta jartzen ari zaizkiola adierazteko mmm, aja gisako soinuak egiten

dituzte, hitzezko adierazpenak egiten dituzte (noski, bai, horixe, jakina), edo buruarekin baietz

esaten dute.

Gizonek baino tinbre altuagoa eta ahots-tonu altu eta dinamikoagoa erabili ohi dute, tonu-inflexio

handiagoa erabiltzen dute eta aldaketa nabarmenagoak egiten dituzte (igoera eta jaitsiera han-

diagoak). Izan ere, horixe da ezaugarri ez-maskulino nabarmenetako bat. Intonazioaren interpre-

tazio sozialean nagusi diren kode androzentrikoek aditzera ematen digutenez, intonazio ez-mas-

kulino oro ematzearen edo femeninotzearen ondorio da, asertibitate-gabeziaren eta gehiegizko

emotibotasunaren ondorio da, eta, horrenbestez, pertsona hori ez da fidagarria, bere informazioa

ez da objektiboa, eta ez da aintzat hartu behar. Emakumeen tonu-alternantzia handiagoa (tonu-

aberastasunaren adierazle) "gorabehera emozionaltzat" hartzen da. Interpretazio horiek, beraz,

ondorio larriak izan ditzakete lan-munduan. Margaret Thatcher-ek Alderdi Kontserbadorearen hau-

tagai izatea erabaki zuenean, gizonen moduan intonatzen ikasi behar izan zuen lehen ministro

izateko. Bestalde, irrati eta telebistako esatari askok gizonen araura hurbiltzen den intonazioa en-

tseatu behar dute, mundu maskulinizatu honetan askoz ere gehiago preziatzen baita intonazio

hori.

3.1.4 INTIMITATEA BILATZEN DA

Emakumeek intimitatea bilatzen dute bizi-esperientziak elkarri aditzera ematean. Gaiak ikuspegi

pertsonaletik aztertzen dituzte, bere bizitza bera hartzen dute oinarri. Oso gustukoa dute espe-

rientzia pertsonal eta afektiboak trukatzea, eta maila altuagoan daudenean, estrategia horren bi-

tartez nagusitasun hori ezkutatu nahi da; ez da, ordea, beti lortzen.

Nahiago dituzte iritziak talde txikietan trukatu, talde handietan hitz egin baino. Ez dira gustura

egoten beren ideiak entzule askori adierazten dizkietenean.

3.1.5 GAIAK MODU KOOPERATIBOAN 

GARATZEN DIRA

Asko gustatzen zaie hitz egiten duenari laburki etetea. Ez dute elkarrizketaren ildoa guztiz desbi-

deratzeko edota gaiaz aldatzeko egiten, baizik eta elkarrizketaren haria elkarrekin bideratzeko

baliagarriak izango diren iritzi pertsonalak tartekatzearren. Gainera, beste pertsonak entzuten ari

zaizkiola jakiteko ere oso baliagarriak dira. Emakume batek beste baten hizketaldia eteten badu,

eta lehenak zioenarekin lotzen den iruzkin bat egiten badu, emakume horrek bere hizketaldiari ja-

rraipena ematen dionean, etena egin duen emakumearen ideiak, gertaerak edo hitz zehatzak gai-

neratzen ditu usu. Horrela, diskurtso femeninoak aurreko esku-hartzeetatik interesatzen zaiona

hartzen du, espreski onartzen du, eta gaiak bata bestearekin lotzen ditu. Horrela, gai berri oro zu-

zenean lotzen da aurreko gaiarekin.

87



Esku-hartzeak ez dira bakantzen, bata bestearen atzetik segidan egiten dira, azkartasunez, ba-

tzuetan gainjarri egiten dira, eta ia batera ere gertatzen dira. Eta partaideei ez die itxuraz axola,

ez dute inork entzun ez dien irudipenik izaten. Elkarrizketa elkarrekin eraikitzearen baterako lan

hori oso lagungarria da hitz egiten duenak entzun dioten sentipena izateko, baita garatzen ari di-

ren gaiarekiko interesa antzemateko ere. 

3.2 ESTILO MASKULINOA

Hizkera femeninoaren eta maskulinoaren artean antzekotasun ugari dagoen arren, erdi-mailako

klaseko mendebaldeko gizon gehienen estiloaren hizkuntza-helburuak ez dira emakumeen sola-

saldia gidatzen dutenak, zertxobait desberdinak dira. Honakoak dira itxuraz hizkera maskulinoa-

ren ezaugarri bereizgarriak:

— parte hartzen duten gainerako pertsonen gainetik nabarmendu nahi du;

— partaidetza gehiago neurtzen da esku-hartzearen motagatik arreta jarri dela frogatzeagatik

baino;

— objektibotasuna eta urruntasuna bilatu nahi da;

— gaiak modu indibidualistan eta, maiz, lehiakorrean garatzen dira;

— elkartasun maskulinoak itxuraz etsaitasunezko adierazpena egiten du.

Ikus dezagun nola egiten diren ageriko eta nola gauzatzen diren aurreko ezaugarri horiek:

3.2.1 PARTE HARTZEN DUTEN 

GAINERAKO 

PERTSONENGAINETIK 

NABARMENDU NAHI DU

Gizonentzat estatusa etengabe ari da negoziatzen ahozko elkarrekintzan. Hori dela eta, beren na-

gusitasuna erakuts dezaketen desberdintasunak nabarmentzen saiatzen dira.

Ez diote muzin egiten erakusle gisa jarduteari, eta zeregin hori zintzotasun osoz betetzen dute,

"gehiago dakien edo esperientzia gehiago duen goragoko mailako pertsonaren" gidoiari jarrai-

tzen diote, betiere asimetriako harreman batean oinarrituta (aldi baterakoa izan edo ez). Beren

iritziz, estatus altua guztiz lotuta dago iradokizunak egiteko eta aginduak emateko ahalmenarekin;

hori dela eta, aholkuak ematen dituzte, eta iritzi eztabaidaezinak eta irmoak adierazten dituzte,

baita zuzeneko aginduak ere. Haatik, aginduak gogo txarrez hartzen dituzte, beraientzat jarrai-

bideak jasotzea estatus txikiko adierazgarria baita. Izan ere, estatus handitzat eta nagusitasuntzat

hartzen dutena erakusteko auto-obligazioa dutela iruditzen zaie, eta horretan, hain zuzen ere, oi-

narritzen da aurreko guztia; ez du adierazten, ordea, beraiek esaten duten horrekin edo beren bu-

ruarekin benetan seguru daudela. Ez dute ahultasunik erakutsi nahi, etengabe negoziatu behar du-

ten hierarkia horren barruan estatus hori galtzea ekarriko dien ahultasuna saihestu nahi dute.
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Beren maskulinitatea etengabe berresteko premiaren ondorioz, beti prest daude beren proposa-

men eta baieztapenen aurkako erasoez babesteko, beraiek ere besteen proposamen eta baiezta-

penen aurka egiten duten moduan.

Giro maskulinizatuetan, laudorioak mesfidantzaz hartzen dira, lausenguaren edo bigarren asmo-

en adierazle izan daitezke-eta. Izatez, gizonak ez dira konplimenduaren edo laudoriaren oso

zale. Batzuetan, mendekoei zuzentzeko egokiak diren hitzezko ekintzatzat hartzen dituzte konpli-

mendua eta laudorioa. Hala, bere lankide gizonezkoengandik goraipamena jasotzen dutenean,

susmagarria egiten zaie (amore-emailea edo mehatxatzailea iruditzen zaie, horien azpikotzat ko-

katzen baititu), baina batzuetan (maiz ez bada ere) halakoak erabiltzen dituzte mendeko emaku-

meekin edo emakumezko lankideekin, eta horrela emakume horiek "dagokien" lekuan uzten dituz-

te. Bestalde, konplimendu bat jasotzen dutenean, gizonek naturaltasun handiagorekin edo txikia-

gorekin onartzen dute, eta miretsitakoaren kualitateak nabarmentzen dituzte:

– Hori trastea erosi duzun! Seguru astoa baino azkarragoa dela.

– Bai horixe! Atzo 200 kilometro orduko hartu nituen konturatu gabe.

– Alajaina, ez zara gaizki bizi!

– Ez naiz kexatuko, bada.

Erantzun horiek agerian uzten dute gizonentzat laudorioak ebaluazio-funtzioa betetzen duela (ez

solidarioa), eta, hala, estatusa ematen duela. Horrenbestez, eta kultura lehiakor bati dagokion mo-

duan, gutxi erabiltzen da parekoekin, eta egiten denean laudoriaren indarra murrizten duten esa-

moldeak erabiltzen dira (seguru astoa baino azkarragoa dela esaten dute "seguru abiadura han-

dia hartzen duela" esan beharrean). Beste batzuetan, termino femeninoak baino askoz ere adie-

razgarriagoak diren terminoak erabiltzen dira (Ez dago gaizki diru-zorro hori gisako adierazpe-

nak gizonen adierazgarriagoak dira eta Hori diru-zorro polita edo Izugarri gustatzen zait diru-zo-

rro hori gisako adierazpenak emakumeen adierazgarriagoak dira).

3.2.2 PARTAIDETZA GEHIAGO NEURTZEN DA 

ESKU-HARTZEAREN MOTAGATIK ARRETA 

JARRI DELA FROGATZEAGATIK BAINO

Gizonak ohituta daude hitz egiten dutenean beste gizonek interes-seinalerik ez egitearekin, entzu-

ten ari diren seinalerik ez egitearekin, edo galderak ez egitearekin; alabaina, horrek ez du esan

nahi bere hizketaldiari arretarik jarri ez diotela: ez dute beren arreta emakumeek bezala ager-

tzen, hori besterik ez da. Maiz, gizon batek beste batzuekin solasaldian hasteko galdera bat egi-

ten duenean (Ikusi al zenuten atzo gaueko teleberria?), hainbat segundoko etena edo erabateko

isilunea sortzen da. Epe labur horren ondoren, lehen hiztunak, lasai asko emango ditu eman nahi

zituen azalpenak. Emakume batek, ordea, bere hitzek harrera ona izan ez dutela pentsatuko luke.

Emakumeek aditzera ematen dituzten adore-adierazpenen ordez, gizonek, usu, desadostasuna

adierazteko adierazpenak tartekatzen dituzte, baita emakumeek erasotzat hartuko lituzketen hi-

tzak esan ere. Zalantzan jar ditzakete bestearen baieztapenak, besteak esandakoa uka dezakete,

beren solaskideak esandakoaren aurkako baieztapenak egin ditzakete, kritika dezakete, baita
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esan duenaz iseka egin edo iraindu ere. Eta hori guztia kritikak eta iruzkinak iraingarritzat hartu

gabe, ika-mikaren joko alaiaren parte gisa.

– ... arrainak oso azkarrak dira.

– Eta orduan zergatik harrapatzen ditugu hain erraz?

– Ezta pentsatu ere, txo! Ez da batere erraza bat harrapatzea, oso aditua izan behar

duzu.

– Bai, horrexegatik harrapatu zuen zortzi urteko nire alabak arrain bat kanabera

hartzen zuen lehen aldian, ezta?

Antza denez, isilune maskulino bereizgarria bat dago. Esanahi sozialaren ikuspuntutik, isiluneak

hainbat esanahi izan ditzake. Batetik, hitz egiteko debekuaren, edo mintzatzeko eskubidearen mu-

rriztapenen ondoriozko isilunea dago. Kasu horretan, hitz egitea eragozten edo debekatzen duen

pertsonaren eta hain boteretsua ez denaren artean dagoen ahalmen-aldean dago isilunearen ja-

torria, eta debeku horren bitartez areagotu egiten da botere-alde hori. Erantzun-eza beste isilune

mota bat da, eta norbaitek beste pertsona aintzat hartzen ez duenean edo entzungor egiten due-

nean gertatzen da. Aurreko kasuan ez bezala, botere handiagoa duten pertsonek estatus txikia-

gokoekin erabiltzen dute. Ikerketek frogatzen dute gizonen arteko eguneroko elkarrekintzaren ohi-

ko baliabidea dela isilunea: erantzun gisa erabiltzen dutela isilunea. Ez dugu ahaztu behar, gizo-

nek sortu dutela "administrazioaren isiltasuna" terminoa, eta horrek argi frogatzen du, gizonen kul-

turan, isiltzen denak ez duela zertan adierazitakoa onartzen. Emakumeei zaila egiten zaie isilune

hori onartzen ikastea. Gizonek entzun egiten dute, eta ez dute besteek esandakoa esplizituki

onartzen; isilune hori gaia aldatzeko edo zuzenean esku-hartzeko soilik hausten da, besteen iruz-

kinak edo ekarpenak bere iruzkinetan barne hartu gabe. Isilune horren eraginez, gutxietsitzat edo

mesprezatutzat hartzen dute beren burua besteren hitzaren aintzatespenaren kulturan hezitako

pertsonek (emakume gehienek).

Goraxeago deskribatutako ezaugarri beren ondorioz, segur aski, gizonek emakumeek baino as-

koz ere irribarre gutxiago egiten dute. Antza denez, ez dute etengabe adierazi behar komunika-

ziorako prest daudela, entzuten ari direla, eta gainerakoekin komunikatzeko atea zabalik dagoe-

la.

3.2.3 OBJEKTIBOTASUNA 

ETA URRUNTASUNA 

BILATU NAHI DA

Gizonek arreta handiz entseatzen dute intonazio hotz eta urruna; arazoak konpontzeko, eztabai-

datzeko eta "gauzei" buruz hitz egiteko egokia iruditzen zaien intonazioa ikasten dute. Txiki-txiki-

tatik praktikatzen dute intonazio femeninoa baino intonazio lauago hori, hau da, tonuan alter-

nantzia txikiagoa eta askoz ere dinamismo txikiagoa duen intonazioa. Horrela, gai jakin batean

emozionalki inplikatu gabe, gai horri buruzko adituaren hotsa ateratzea lortzen dute. Hori, beren

ustez, goragoko estatusa mantentzeko lagungarria izan daiteke.
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Objektibotasuna galde egiten dute, segur aski, beren iritziz "subjektibo izatea haragiztatuta ego-

tea da, hots, gorputza edukitzea eta, horrenbestez, sentibera izatea da» (3).

Beren hitzek entzulearengan ondorio negatiboa izan dezaketela uste badute, intonazio energikoa

erabiliko dute sentimentalismoak saihesteko. Bide batez, beren nagusitasuna eta urruntasuna fro-

gatzen saiatuko dira.

3.2.4 GAIAK MODU INDIBIDUALISTAN ETA, 

MAIZ, LEHIAKORREAN GARATZEN DIRA

Emakume batek baino gehiagok antzeman du gizonek ahal duten guztietan "hitzaldi bat ematen

dietela". Emakumea, horren aurrean, sumindu eta zapuztu egiten da, egoerak hizlari baten entzu-

le "liluratu" bihurtzen baitu, berez gizon horren pareko den arren. Izan ere, komunikazio-estilo

maskulinoaren ondorioz, gizon askok arretaren gune izatea eta beren nagusitasuna erakustea bi-

latzen dute. Bestalde, gertakari eta datuen informazioa asko baloratzen dutenez gero, beti daude

informazio hori emateko prest. Hori dela eta, gizonek hitzaldiak ematea gogoko dutela pentsatzen

dute emakumeek, batez ere pertsona-talde handi baten aurrean baldin bada. 

Gizarte-sare maskulinoak kirolari, automobilei, informatikari edo "emakumeei" buruzko iruzkinen

trukearen inguruan eraikitzen dira (guztia adituaren ikuspegitik, edo nork berak edo beste edozein

"adiskidek" egin beharreko balentria gisa).

Beren nagusitasuna erakusteko beharraren ezaugarrietako bat esatearen azkartasunean datza

–azkartasun hori segurtasunaren eta inteligentziaren sinonimoa dela uste dute–, eta, bestea, be-

rriz, besteen hizketaldia etetean datza, horrela berehala ulertu dutela frogatzen dela uste baitute.

Izatez, estatusarekin duten kezkagatik, ez dute gogoko besteek beren hizketaldia etetea, eta ez di-

tuzte ulertzen eta ez dituzte onartzen emakumeek hain gustuko dituzten eten edo iruzkin labur ho-

riek.

Gaiak ez dira bata bestearekin lotzen, elkarrizketa-gai batetik bestera ez da loturarik izaten, ema-

kumeen kasuan gertatzen den moduan. Mundu maskulinoan, gai bati amaiera eman zaionean,

aurrekoarekin inolako loturarik izan ez dezakeen beste gai bati ematen zaio hasiera, lehen gaia

planteatu zuen hiztun hori aintzat hartu gabe. Halaber, ez dituzte beren hizketaldian besteren hi-

tzak sartzen, ez dituzte onartzen; alabaina, joera handia dute esandakoa laburtzeko edo beste

modu batean berriro formulatzeko, solasaldian gertatu denaren beren bertsioa indartzeko asmo-

tan. Horrela, elkarrizketa kontrolatzen dute.
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3.2.5 ELKARTASUN MASKULINOAREN 

ADIERAZPENA

Esamolde ez-estandarrak, biraoak eta oso lagunarteko forma baldarrak baliagarriak dira elkarta-

sun maskulinoaren loturak areagotzeko. Emakumeen kidetasun femeninoaren, emakumeek elkarri

egiten dizkioten laudorioen, eta kritika irekirik ez egitearen aurrean, gizonek irain edo iseka se-

xualerako hitzezko erritoen bitartez eraikitzen dute beren elkartasuna (balizko –eta, era berean,

gaitzetsitako– homosexualtasuna edo afeminatzea aipatzen duten formula bokatiboak erabiltzen

dituzte: putatxoa, putasemea, kabroia, marikoia...). Esamolde horiek literalak ez badira ere, guz-

tiz hertsatzaileak dira (edo "zangar heteroen" multzokoa zara edo ez).

Lehen aipatu dugu bi emakume goizean elkarrekin topo egiten dutenean, zaila dela batak bestea-

ri bere itxuraren aurkako esaldi kritikorik egitea; aitzitik, ez da batere harritzekoa izango gizon

batek besteari honelakoak esatea: Txo, baina nork erosten dizkizu zuri alkandorak? Horrelakoak

jasotzen dituen gizona ez da saminduko. Are gehiago, baliteke alkandora horren ausardiaren

(edo abangoardiaren) onarpen inplizitutzat jotzea. 

4. Hainbat azalpen: 
zergatik sortzen dira bi 

komunikazio-estilo horiek?
Bi estiloen arteko aldeak azaltzeko hamaika arrazoi, eta askotarikoak, eman dira. Agian, "feme-

nino" eta "maskulinotzat" jotzen diren jokabide-ereduak ikasten sozializatzen dira neska-mutilak;

agian, jaiotzatik bertatik bizi dituzten esperientzia psikologikoen ondorioz garatzen dituzte porta-

era-arau desberdinak emakumeek eta gizonek; gerta daiteke emakumeek eta gizonek batzuen edo

besteen alde egitea, modu batean edo bestean, beren balioak irudikatzen dituztelako –batzuetan

kontrajarriak–; baliteke, kultura-tradizioko mendeen poderioz, batzuk besteen aurrean garatzea

eta transmititzea... Horiek dira solasaldiaren orientazio femenino eta maskulino desberdina azal-

tzeko eskaintzen diren arrazoietako batzuk. Jarraian, zehaztasun handiagorekin azalduko dira

gehien onartzen diren hipotesi batzuk, emakumeen eta gizonen arteko komunikazio desberdina-

ren jatorria ulertzen saiatzen diren hipotesien arteko onartuenak. Ikuspuntu desberdinetan oinarri-

tzen dira, eta 4.1. azalpena 4.2. azalpenaren antzekoa bada ere, desberdintasun zolia dago be-

ren planteamenduetan. 4.1. azalpenak kontuan hartzen du emakumeei "ergel" gisa jokatzera be-

hartzen zaiela, eta, horretarako, komunikaziorako kode femeninoak beheragoko maila duela jot-

zen duen planteamendu sexista hartzen du abiapuntutzat. 4.2. azalpenak, aldiz, frogatutzat jot-

zen du komunikazio-arau desberdinak ikasarazita elkarri bereiztera behartzen zaiela emakumeei

eta gizonei, baina ez du printzipioz estilo bat beste baino baliagarriagoa denik uste.
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4.1 HAURTZAROA ETA FAMILIA

Ikerketa batzuk ziurtatzen dute emakumeen eta gizonen arteko aldeak haurtzaroko lehen soziali-

zazio etaparen ondoriozkoak direla; lehen etapa horretan beren femeninotasuna argi eta garbi

erakutsiko duten portaerak hartzera adoretzen zaie neskei, panpinekin jokatzera, gona eta ile lu-

zea eramatera, zangoak eta besoak gurutzatuta esertzera eta abar adoretzen zaie, eta borrokan

aritzea edo agresibitatea erakustea gaitzesten da. Aldi berean, mutilei itxuraz portaera maskuli-

noa denaren taktikak erabiltzen irakatsiko zaie: nahi dutena lortzeko borroka egitea, etsaitasuna

erakustea, fisikoki borroka egitea edo jolas lehiakorrak egitea. Neskak ikasten dituen portaera-

ezaugarriak ez dira arbitrarioak, "mendeko" gisa markatzeko ezaugarririk adierazgarrienak dira:

negar egitea –nahi duena lortzeko borroka egitearen aurka–, espazio gutxi okupatzea, leun-leun

hitz egitea bestearen gainetik jarri gabe, eta beraiek esandakoaren indarra murriztuko duten me-

kanismoak erabiltzea (Mesedez, eskertuko nizuke atea itxiko bazenu, ezin baitut kontzentratu esa-

ten dute Itxi ezazu behingoz ate madarikatu hori. Ez al duzu ikusten lan egiten ari naizela? esan

beharrean). Aitzitik, mutilak ikasten dituen ezaugarriak goragoko maila duten izaki boteretsuenen

berezkoak dira, eta, horrenbestez, gure gizartean askoz ere gehiago errespetatzen diren pertso-

nen ezaugarriak ikasten dituzte. Hipotesi horren arabera, neskei ergel izaten irakasten zaie, eta,

jarraian, emakumeek heldu-portaeran horren ondorioak jasan behar dituzte.

Lehen irakurketa batean pentsa daitekeenaz harantzago, azalpen hori ez da matxista setatien on-

doriozkoa, lan-munduan emakumeek bizi duten egoerarekin kezkatuta dauden emakume zentzu-

dunen ondoriozkoa baizik. Alabaina, emakume horiek inkontzienteki balio androzentrikoez jan-

tzita daude, eta beren ustez onena eta baliagarriena gizonen portaera da. Emakume horiek, bo-

rondaterik onenarekin, erreproduzitu egiten dituzte gure gizarteko koderik sexistenak, eta baztertu

egiten dituzte beste emakumeak. 

Portaera "femenino" guztiak izaki babesgabeen, erabakitzeko ahalmenik gabekoen eta gizartean

eragina izateko ahalmenik ez dutenen berezkoak direla hartzen du abiapuntu hipotesi horrek

(abiapuntu hori oso kontzientea ez bada ere). Azalpena sinplista eta argudio sendorik gabekoa

da, 5. eta 6. ataletan azaltzen saiatuko garen moduan.

Haatik, hipotesi horrek eragin handia izan du Giza Baliabideen Prestakuntzako zenbait arlotan;

izatez, emakume profesionalei bere lan-bizitzan "aurrera egiten" irakasteko egiten diren ikastaro

ugaritan, gizonen modura hitz egiten irakasten zaie. Ez da "gizonen modura" egiten dela zehaz-

ten, emakumeen balizko ezintasuna nabarmentzen dute, eta emakumeei asertiboago izaten ira-

katsi nahi zaie, aktiboago izaten, hain oparizale eta laudoriozale izateari uzten, beren auto-esti-

mua garatzen, publikoki baloratzen... Hau da, estilo maskulinotik egindako estilo femeninoaren

irakurketa da.  
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ARIKETA

Aurreko paragrafoetan aditzera eman dugu emakumeek joera handia dutela esan

dutenaren indarra leuntzeko. Honako adibideak joera hori azaltzen du:

– Mesedez, eskertuko nizuke atea itxiko bazenu, ezin baitut kontzentratu.

Aurrekoa esaten dute honakoa esan beharrean:

– Itxi ezazu behingoz ate madarikatu hori. Ez al duzu ikusten lan egiten ari nai-

zela?

AZTER ITZAZU ADIERAZPEN BAKOITZAK DITUEN ALDE ONAK ETA ALDE TXARRAK

IRUZKINA: lehen esaldia adeitsuagoa da. Emakume askok arindu egiten dituzte be-

ren aginduak, eta ondokoen gisako sarrerak egiten dituzte: sentitzen dut, baina ez

dut zure oharra ondo ulertzen... ("esaidazu zer jarri duzun" esan nahi du); inoiz ez

dut makina hauek ulertzea lortu, konpon dezakezu?. Sarrera horiek gizalegearen ohi-

ko alderdiari erantzuten diote, hau da, aginduak arintzeko kezkari. Eskaeraren errua

bere gain hartzen dute, edo eskaera ez-gaitasunen batean justifikatzen dute; horrela

ez dute hain agintzaile ematen (aztergai dugun adibidean justifikazioa eskaeraren

edo aginduaren ondoren egiten da: ezin baitut kontzentratu). Horrela, ahalmen han-

diagoko egoera batean (emakumezko irakasle batek bere bulegoaren ondoko gela

batean dauden ikasle-talde bati esaten dionean, esate baterako), agintea lausotu egi-

ten da eta ikasleek ez dute beren burua hain "erasotuta" ikusten, ezta agindua bete-

tzera hain behartuta ikusten ere. Era berean, funtsean agindua dena eskaera gisa

adieraztea adeitsuagoa da (Mesedez, eskertuko nizuke atea itxiko bazenu).

Bigarren adibidean, bigarren pertsonak besteei botatzen die errua, pertsona horiek

ez baitira bere premiez jabetzen, eta bere premiak dira lehenengo. Esaldia, beraz,

ez da hain adeitsua, eta beste pertsona horiek bere premiez jabetzea eta premia ho-

riei dagokien moduan erantzutea eskatzen du. Esaldiak agerian uzten du botere-erla-

zioa, pertsona batek besteei betebehar batzuek ezartzen dien heinean. Era berean,

itxuraz maiz errepikatzen den gertakari batekiko haserrea azaldu nahi duela ematen

du. Agian, kasu horretan soilik justifikatuko litzateke adierazpen hori adeitasunaren

eta berdintasunaren ikuspegitik.

Esaldietako bakoitza egokiagoa da egoera jakin baterako (bigarrena, adibidez,

egokiagoa da etxean txosten bat amaitu behar duen ama batek musika oso ozen en-

tzuten ari diren bi alaba nerabeei esaten badie, zenbaitetan musika hain ozen ez

jartzea eskatu ondoren). Dena den, inoiz ezin izango dugu ziurtasun osoz esan esal-

dietako bat beste baino hobea eta egokiagoa dela egoera orotarako.
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4.2 EMAKUME EDO GIZON 

IZATEKO BETEBEHARRA

Komunikazio-estilo maskulinoaren eta femeninoaren arteko aldea, halaber, emakume eta gizonen

eraikuntza ideologiko-sinbolikoaren bitartez azaldu nahi izan da. "Emakume izatearen" eta "gi-

zon izatearen" nortasunean bertan dago eraikuntza ideologiko-sinboliko hori, eta, kultura bakoi-

tzean, emakumeek eta gizonek izan behar duten portaeraren iguripenei erantzuten die. Horren

arabera, beren kulturak aurrez finkatutako gidoi gisako bati jarraituz garatzen dituzte lehentxeago

deskribatutako hizkuntza-portaera horiek emakumeek eta gizonek. Horren lekuko, transexual eta

trabesti askok, helduak direnean, gidoi horien arabera "jarduten" ikasten dute. 

Hipotesi horien arabera, ezinezkoa litzateke generoari lotutako portaera "neutroa". Garatzen du-

gun jarduera edozein izanik ere, eta edozein testuingurutan garatzen bada ere, pertsona batek

emakume edo gizon den erakutsi beharko luke.

Azalpen hori ontzat jotzen badugu, errazago izango zaigu ulertzea giro oso maskulinizatuetan

–hau da, lan-giro askotan– emakume izatearen konplexutasuna. Emakume batek emakume eta pro-

fesional izateko etengabe egin behar dituen negoziazioak bi alderdiren araberakoak izango dira:

neurri batean, zerbitzu profesionala betetzen duen antolakundearen beraren behartze-mailaren

araberakoak (aurreraxeago azalduko dugun adibide bat emakumezko poliziena da), eta, beste

neurri batean, "emakume" izateak esan nahi duenari buruzko suposizio sozialen araberakoak. Bi

inposizio horiek gatazkan daudenean, bi neurri horien arabera epaitzen dituzte aldi berean ema-

kumeak, eta askotan bateraezinak dira bi neurri horiek. Emakume gutxi batzuk ateratzen dira hor-

tik onik.

4.3 LAGUNARTEA ETA JOLAS-TALDEAK

Iradoki da, halaber, parekoen arteko portaera informala markatzen duten arauak nerabezaro au-

rreko aldian garatzen direla. Aldi horretan, neska-mutilak sexuetako bakar bateko kideez soilik

eratutako taldeetan jolasten dira: mutilez soilik eratutako taldeetan, edo neskez soilik eratutakoe-

tan. Arauak oso bestelakoak dira talde batean eta bestean, eta bi motatako arauak –femeninoak

eta maskulinoak– aldaketa handirik gabe mantentzen dira hainbat komunitatetan:

Europa/Iparramerika; pertsona zuriak/beltzak; erdi-mailako/goi-mailako klaseak. Adierazitako

komunitate horietan neska-mutilak, haurtzaroan eta nerabezaroan, neskez edo mutilez soilik eratu-

tako taldeetan jolasten dira eskolan zein kalean; mutilen eta nesken taldeak modu desberdinean

antolatzen dira (mutilen taldeak handiak eta hierarkizatuak dira; neskenak, berriz, txikiak eta ber-

dintasunezkoak), jarduera desberdinak egiten dituzte, balore kontrajarrietarantz orientatzen dira,

eta, horren guztiaren ondorioz, mutilak eta neskak  komunikazio-praktika desberdinetan espeziali-

zatzen dira (4).
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Neskak haurtzaroan oso talde txikietan jolasten dira, maiz adin bereko bi edo hiru neskez soilik

osatutako taldeetan, eta jarduerak ez dituzte modu lehiakorrean antolatzen (Egingo al dugu....?

Zergatik ez goaz...? Jolastuko al gara…?). Beren jolasa esparru pribatuetan egiten da, eta, hala

ez denean, beren leku intimoa osatzen dute. Beren arteko aldea ez da botere-terminoetan sortzen,

intimitate-terminoetan baizik. "Nire lagunik onenaren" ideia funtsezkoa da, lagun horrekin parte-

katzen baitituzte aitorpenak, konfidentziak eta munduaren ikuspegi femenino osoa.

Adiskidetasunak konfidantza, elkarrekiko konpromisoa eta erabateko leialtasuna esan nahi du.

Hortaz, adiskidetasunaren terminoak ia baztertzaileak direnez gero, beste lagun bat egiteak as-

kotan aurreko laguna galtzea dakar, eta, lagunen artean oso harreman estua dagoenez gero, au-

rreko laguna galtzea gertakizun emozional sakona izan ohi da. Harremanak parekoen arteko kon-

fidantza-lotura estuetan oinarritzen badira, krisialdietan ez dago lagunetako baten nagusitasunera

jotzerik; gainera, lagun batek ez badio besteari espero duena ematen, adiskidetasuna oinaze han-

diarekin hausten da. Hori ez gertatzeko, neskek arazoak zeharka konpontzen ikasi behar dute

–kritikarik egiten ez dela emateko moduan, eta are gutxiago borroka edo eztabaida gertatzen

dela emateko moduan–. Etorkizuneko emakumeek hitzaren bitartez harreman intimoak sortzen eta

mantentzen eta zuhurki kritikatzen ikasten dute; horrez gain, gainerakoek esandakoa zolitasun-iriz-

pide berarekin interpretatzen ikasten dute.

Mutilak, aitzitik, modu hierarkikoagoan antolatutako talde handiagoetan jolasten dira. Taldearen

lidergoa etengabe aldatzen ari denez gero, mutilak beti daude taldearen barruan beren posizioa

hobetzeari adi. Horretarako, maiz, hizkuntzaz baliatzen dira; izatez, hizkuntza nork bere inde-

pendentzia mantentzeko eta estatusa negoziatzeko erabiltzen dute. Hitza ezinbesteko bitartekoa

da norberaren nagusitasuna mantentzeko, besteen hitzezko agresibitatearen aurrean "zailtzeko",

gainerakoen arreta bereganatu eta mantentzeko, eta beste batek hitza duenean bere burua na-

barmentzeko. Mutil batek taldean bere burua etengabe nabarmentzen ikasi beharko du: historia

bat kontatzen duenean guztien arreta mantendu beharko du (txiste berdeak, irakasleak imitatuz

barrea eragitea...). Narratzaileak une horretan duen nagusitasunari erronka egingo diote gaine-

rakoek, iruzkin barregarriak tartekatu dituzte, edo besteen hitzak zuzenean auzitan jarriko dituzte

(Baina zer esaten ari zara!); eta, jakina, gutxitan hitz eginaraziko diote galderen bidez.

Hipotesi horren arabera, haurtzaroan ikasitako arauak gizon eta emakumeen bizitza osoan zehar

mantenduko dira, eta talde bakoitzaren elkarrekintza orientatuko dute. Ez dira, ordea, beste kultu-

ra bateko partaide diren jakitun, eta, horrenbestez, beste sexuko pertsonekin harremanetan dau-

denean ez dira konturatzen ia atzerriko beste hizkuntza batean hitz egiten ari direla. Hipotesi era-

kargarria da, komunikazioan gertatzen den aldearen estatusa berdintzen baitu –estilo bakoitzak

bere bidea egiten du, eta estiloetako bat ere ez da per se bestea baino gutxiago–. Haatik, azal-

pen horrek ez du desberdintasunaren interpretazio soziala kontuan hartzen, ezta horrek nola

arautzen duen generoen egitura ere –hori hurrengo ataletan jorratuko dugu-–.
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5. Komunikazioa zer den 
eta emakumeen eta 

gizonezkoen komunikazio-
-estiloen arteko desberdintasunak 

lan-esparruan duen eragina
Zeregin jakin batzuk egitera bideratutako bilera informaletan emakumeek gizonezkoek adina hitz

egiten dutela egiaztatu da. Baina ez da gauza bera gertatzen bilera formaletan, zorrozki egitura-

tuta daudenetan –hain zuzen, erabaki asko halakoetan hartzen dira-, hauetan gizonek hitz egite-

ko txandak ia monopolizatu edo emakumeek baino denbora luzeagoz hartzen baitituzte. Era be-

rean, desberdintasun handiak antzeman dira emakumeen eta gizonen artean ideiak aztertu eta ez-

tabaidatzeko moduan. Gizonek maiz "borrokalaritzat", "erronkaritzat" har dezakegun formatu

bat aukeratzen dute eta emakumeek, aldiz, nahiago izaten dute guztien arteko negoziazioa eta,

halakorik lortzen ez bada, beren kontrako girotzat jotzen dutenak estutu egiten ditu; beren ustez,

giro horrek beren ideiak baliogabekotzat hartzen direla adierazten die eta pertsonalki minduta

sentitzen dira. Esperientzia horiek emakume askok lan-munduan gizonekin komunikatzean senti-

tzen duten etsipenaren izozmendi-tontorra dira. Nahikoa al dugu batzuen eta besteen komunika-

zio-kodeak desberdinak direlako azalpen hutsa? Egia esan, arrazoi hori ez da behar bezain ar-

gitzailea.

Komunikazioak besteen portaera kodetzeko eta deskodetzeko prozesu etengabeak daramatza be-

rekin. Etengabe besteen keinuak, tonuak eta hitzak prozesatzen ditugu, haurtzarotik ikasitako eta

parte hartu dugun erakundeetan (eskola, armada, familia, komentua, bulegoa, etab.) sendotutako

kode batzuen arabera. Txarrena ez da emakumeek eta gizonek garatu dituzten kodetze- eta des-

kodetze-kodeak berdin-berdinak ez izatea soilik; ezta batzuetan emakumeek eta gizonek beren gi-

sakoekin ikasitako arauak aplikatzea, guztiontzat berdinak direla ulertuz eta, ondorioz, gaizki-

ulertuak sortzea ere. Arazoa da gizonezkoen haurtzaroko kodeak lan-mundura eraman eta men-

peratzaileak izatera iritsi direla. Horrela, bi kulturen arteko –emakumeena eta gizonezkoena- ko-

munikazio-gatazkak larriagotu egiten dira genero maskulinoak hartzen duen botere-jarreraren on-

dorioz, honek bere estiloa inposa baitezake negozioetan, politikan edo Administrazioan. Hori

dela eta bi sexuetako batek beste kulturako hiztunei "ez ulertzeko" edo haiekin "ez konpontzeko"

aukera izan dezake. 

Kontua ez da estilo bat bestea baino hobea edo okerragoa izatea. 3. atalean aipatu dugun elka-

rrizketazko ezaugarri bakoitzak erakunde eta testuinguru espezifikoetan bakarrik du esanahia,

hauek aurrez prestatzen baitute ezaugarri horiek ondorio batzuk edo besteak izan ditzaten. Agian

adibide batekin errazago ulertuko da baieztapen hau. Aipatutako ezaugarri horietako bat hartuko

dugu, isiltasuna hain zuzen. Isiltasunak berez ez du balio berbera egoera guztietan eta, beraz,
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ezin du adiera bakarrekoa izan. Laneko elkarrizketa batean, esaterako, elkarrizketariaren isiltasu-

na bere botere-jarreraren sinboloa da, eskatzailearen portaera isilik aztertzea ahalbidetzen dio;

alderantziz, eskatzaileak ia hitzik esaten ez badu edo monosilaboak erabiliz erantzuten badu,

lana lortu gabe gera daiteke, bere isiltasuna lotsak edo ezjakintasunak eragina dela interpreta dai-

tekeelako.

Isiltasunak bezala, hitzezko ezaugarri bakoitzak eta mintzaera bakoitzak historia luzea dute atze-

an, eta horren bitartez beren hiztunek esanahiez hornitu eta haien erabilera-ereduak finkatu dituz-

te. Erabiltzaileak gizonezkoak izan badira eta ez emakumezkoak, gerta daiteke emakume asko gi-

zonezkoen hitzen aurrean deseroso sentitzea eta haien mintzaeratik urrun sentitzea, maiz lankide

batekin izandako elkarrizketa bat horren desatsegina edo bilera bat hain gogogabetzailea zerga-

tik den jakin gabe. Beren egonezina, neurri batean, elkarrizketa, eztabaidak, bileretako hizkera

formala, une lasaietako berriketa informala, bulegoko edo pasilloetako lagunarteko elkarrizketak,

etab. berea ez den eta, ondorioz, nahigabea eragiten dien estilo batean erabili beharraren (gizo-

nezkoen tradizioak mendez mende inposatutako eginbeharraren) ondorioa dela ez dira kontura-

tzen.

Hain zuzen ere, milaka emakumek gizonezkoen esperientziatik eratorritako tradizio eta kode in-

plizituak dituen eta lorpenen eta merezimenduen balorazioa gizonezkoen ikuspegitik egiten duen

kultura batean igarotzen dute beren langile-bizitza. Hau da, lan-munduan gizonezkoen komunika-

zio eta interpretazioko estiloa hegemoniko bilakatu da, lan-esparruaren barruan onena ez, izan

daitekeen bakarra dela interpretatzeraino instituzionalizatu da (aurrerago, Pittsburgheko emakume

polizien adibidea erabiliko dugu hau azaltzeko). Horrela gizonezkoen botere (bidegabea) legiti-

matzen da eta gizonei agintea ematen zaie, emakumeei ukatzen zaien bitartean.

Komunikaziozko praktika batzuk (edo komunikazio-estilo baten ezaugarri batzuk) testuinguru edo

erakunde jakin batean hegemonikoak direla esaten dugu erakunde horren barruan beste ba-

tzuk baino gehiago baloratzen direnean, onartuago daudenean eta aginte handiagoarekin

erlazionatzen direnean. Hegemoniko edo nagusi izendatzen ditugu, merezimendu, balio, errespe-

tu edo sinesgarritasun handiagoak merezi dituztela sinesten dutenak horiek beren komunikaziozko

errepertorioaren zati gisa menperatzen eta erabiltzen dituztenak bakarrik ez direlako, alegia ha-

lakoak erabiltzen ez dakitenek ere hala uste dutelako eta beraiek ezagutzen eta egunero erabil-

tzen dituzten formak mespretxatzera eta laidotzera ere iristen direlako. "Arazo larria da gizonez-

koen balorazio-kodeak nagusitu arte inposatzen direla, baita emakumeen artean ere", diote

Martin Rojok eta Garik (2002). Eta komunikaziozko formek duten ezkutuko balio sinbolikoari es-

ker, komunikaziozko forma hegemonikoak dituztenek gizarte-errealitatea zehazten dute, beraiek

duten munduaren ikuspegia inposatuz (gure kasuan, lan-munduaren ikuspegia).

Orain hobeto uler dezakegu lankide, nagusi eta mendekoekiko elkarreraginean emakumeek sen-

titzen duten etsipena. Gizonezkoen hegemonia, beste mekanismo batzuen artean, araudi bilakatu

diren praktika maskulinista inpertsonalak erabiltzeari esker mantentzen da; baina baita diskur-

tso instituzionalaren mugak gainditzen dituzten anaitasunezko sareen bitartez ere. Gizonei

esperientzia berberak izateak beren mintzaera eta ulerkera izan daitezkeen bakarrak direla
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egiaztatzen die. Beraiek erabiltzen eta menperatzen duten kodea erabiliz mintzatzen direnei ba-

karrik ematen diete merezimendua, hau da, beren anaitasunezko bileretan, "gizonezkoentzat ba-

karrik direnetan", tabernan, futbolean edo golfean, "neskak" de facto bazterturik dauden horietan

garatzen duten kodea erabiliz mintzen direnei bakarrik. Izan ere, halakoetan neskak bazterturik

daude, besteak beste, txiste eta txantxa sexisten edo biraoen bitartez maskulinotasuna eta sexuali-

tate maskulinoa etengabe agertzen direlako. Horrela, emakumeen komunikazio-estiloa baztertzea

edo gutxiestea nahi izan dezakete.

Emakumeen egonezinak badu arrazoia. Lan publiko baten jardunean gehiena beste pertsona ba-

tzuekin komunikatzean datza, enpresa edo erakundearen beraren barruan nahiz kanpoan.

Telefonoz edo aurrez aurre; bileretan, batzar-geletan, bulegoetan, pasilloetan, biltegi edo dende-

tan; bien artean edo taldean, lana hitz eginez burutzen da. Informazioa eman, azaldu, iruzkindu,

errietan egin , aginduak eman, arreta eskaini, zuzendu, planifikatu, ikasi, agintea onartu, burla

egin, eztabaidatu, argudiatu, barkamena eskatu, baieztatu eta berretsi egiten dugu. Baina komu-

nikaziozko praktika batzuen bitartez, batez ere, gure erakundea zuzentzen duen egitura sortu eta

errepikatzen dugu.

Erakunde horretan, gizonek emakumeen komunikazio-ereduak kontuan ez hartzeko joera dute;

inoiz haiek ere badirela aitortzera iristen badira, haiek urriak bailiran sentitzen dituzte.

Gizonezkoen kodearen hegemoniari esker, lan-giroetan emakumeen komunikazio-portaera ema-

kumeen gaitasunik ezaren, moteltasunaren, lotsaren, itxurakeriaren edo manipulazio-gaitasunaren

seinaletzat hartzen da. Emakumeek izan ditzaketen bertuteak minimizatu egiten dira. Galderak

egiten badituzte, zalantzak dituztela eta irizpiderik ez dutela pentsatzen da; beren arrakastaz ha-

rro agertzen badira, mailaz igotzeko merezimendurik ez dutela uste da; botere-postu batean agin-

duak emateko edo kritika bat egiteko orduan itzulinguruka hitz egiten badute, ez dute aginterik.

Eta lan-munduan estilo maskulinoaren inposaketa gizonezkoen mesederako da, halabeharrez, eta

hori azaltzeko komunikaziozko ezaugarri batez baliatuko gara: irribarrea. Isiltasunaren kasuan

bezala, testuinguru jakin batzuetan irribarre bat egoteak edo ez egoteak esanahi desberdina izan

dezake batzuentzat eta besteentzat. Baina interpretazio-kodeen eta beren ondorioen eragina oso

desberdina da emakumeentzat eta gizonentzat, ondoren azalduko dugun bezala.

Irribarrea gorputz-hizkuntzaren elementu bat da eta hau ere desberdina da gizonen eta emaku-

meen artean. Pertsonak gure artean komunikatzen garenean, informazioa transmititzeaz gain,

gure harremanaren izaera nolakoa den zehazten dugu. Izan ere, gure rolak ez dira beti finkoak

eta iraunkorrak izaten nahitaez, aitzitik, elkarreraginean (hau da, hitz egitean) sortzen, aldatzen

edo betikotzen dira. Hortaz, hitz egiten dugunean ez zaizkigu axola adierazi nahi ditugun ideiak

bakarrik, esandako hitzek gure solaskideengan izango duten eragina ere axola zaigu. Tonu-. ener-

gia- edo enfasi-aldaketa batek, ahotsa altxatzeak, bizkorrago hitz egiten hasteak besteei adieraz-

ten die txantxetan edo haserre gauden, esaten dugunaz ziur gauden ala zalantzak ditugun, nor-

bait gustuko dugun ala ez. Beraz, hitzak ez dira komunikazioaren osagai bakarrak. Ahotsaren to-

nuak eta gorputz-hizkuntzak hitzek beraiek baino esanahi gehiago komunikatzen dute. 
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Baina gorputz-hizkuntza (eta irribarrea haren zeinuetako bat besterik ez da) aldatu egiten da kul-

tura bakoitzean. Jada esan dugunez, emakumeek irribarre gehiago eskaintzen dizkiete beren so-

laskideei eta haiengandik ere irribarreak espero dituzte. Gizonek, ordea, beren interesa edo arre-

ta irribarrearen bitartez adierazteko joerarik ez dute, aitzitik, begirada tinkoaren bidez adierazten

dute. Gizonezkoen kodeen eraginez, gizonek gaizki interpretatzen dituzte emakumeen gorputz-

mezu batzuk: irribarre zabal bat lakrikunkeria gisa interpretatzen da, eta irribarre estali bat, aldiz,

lotsaren edo segurtasun ezaren seinale gisa. Emakumeek ere badute entzuten ez zaiela edo arre-

tarik eskaintzen ez zaiela oker interpretatzeko joera, beren solaskideak irribarre egin gabe finko

begiratzen badie, "harrera" erakusten duen iruzkinik egiten ez badu edo gaia aldatzen badu.

Baina batzuen eta besteen kasuan hutsegite horrek dituen ondorioak ezin dira parekatu.

Hautemate maskulinoan izandako hutsegiteak ez du eragin handirik izango gizonaren posizioan,

alderantziz, emakumearena izango da kaltetua, lanean iritzi negatiboak jasoko baititu (izan dai-

tezkeen interpretazio maskulinoek –lakrikunkeria, segurtasun eza- profesionaltasun eskasa duela

ondorioztatzera eramaten dute). Gizona, berriz, ez da kikilduta edo txikituta sentituko, alderan-

tziz, emakumearen irribarrea haren presentziaz ohartu izanaren eta poztu izanaren seinale argia

da. Hutsegite femeninoak (merezi duen arreta eskaintzen ez zaiola ustea), ordea, emakumea

etsiaraz dezake eta, beraz, haren posizioa apal dezake, bide batez gizonari egoeraren kontrola

emanez. Bestalde, emakumearengan gizonari buruz sortu den iritzi negatiboak ondorio gutxi izan-

go ditu lanean gizonarentzat, baita emakumea nagusia bada ere, ez baititu zalantzan jartzen ha-

ren lanbide-gaitasunak (gogora dezagun lan askotan inpertsonaltasuna komunikazio-ezaugarri he-

gemonikoa dela).

Aurreko guztia ikusirik, esan dezakegu emakumeen eta gizonen arteko komunikazioan larriena ez

dela emakumeen deserosotasuna, hau oso gogaikarria bada ere. Normalean modu hierarkikoan

antolatutako erakundeetan hasten gara lanean; bertan gizonezkoek historia luzea dute goi-maila-

ko lanpostuetan eta beren komunikaziozko praktikak hegemoniko bilakatu dituzte. Erakunde ho-

rietan eta baldintza horietan emakumeek beren lanaren barneko eta kanpoko ebaluazioak jasan

behar dituzte, txosten, maila-igoera, soldata-hobekuntza, zereginen esleipen, kargu eta erantzuki-

zunekin batera. Komunikaziozko praktika batzuk izateagatik eta beste batzuk ez, pertsona batzuk

kontratatu, parte hartzera bultzatu, saritu, baztertu edo sustatu egiten dira beste batzuen ordez.

Batzuei agintea ematen zaie, besteei aldiz ukatu.
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ARIKETA

Orain arte irakurritakoa kontuan hartuz, nola azalduko zenuke emakume hauek adie-

razten dizuten frustrazioa?

•   Lankide batek dio gizonak beren bizipen pertsonalak besteei kontatzeko gai ez di-

rela sentitzen duela. Beren bizitza pertsonala eta familiarra lanetik kanpo utziko ba-

lute bezala da. 

•   Beste enpresa batean lan egiten duen emakumezko lagun batek esaten dizu bere

ustez berak ez dituela besteen hitzei eskaintzen dien arreta eta errespetu berbera ja-

sotzen, horrek ilusiorik gabe sentiarazten duela eta azkenean laneko "errealitateren"

sorreran parte hartzeko, batez ere erabakiak hartzeko gaitasun gutxiago duela si-

nestarazten diola.

•   Zure bulegoko kidea kexatuz itzuli da bilera batetik. Hark dioenez, gizonek man-

tso eta patxadaz, hitzak neurtuz, hitz egiten dutenean, berak pazientziaz entzuten

die. Baina mantso hitz egiten duena bera denean, eten egiten dute; eta hori saiheste-

ko azkar eta modu artikulatuan hitz egiten badu, agresibo eta sasijakituntzat hartzen

dute.

6. Erakundeek eta enpresek 
ere badute generoa

"Generoaren erregimena" (Connell 1987) izenekoaren mende dagoen gizarte batean bizi gara,

hau da, emakume eta gizonen arteko botere-erlazioak instituzionalizatuak daude. Era horretan,

generoa, gizabanakoen eraketa zuzentzeaz gain, ia gure erakunde guztiak antolatzen dituen egi-

tura-printzipioa da. Erakunde horien barne egongo lirateke familia, politika, gobernua, estatua,

administrazioa, eskola, sistema judiziala eta, noski, lana. Enpleguak eta karrerak eratzeko mo-

dua, eta enpresa eta administrazioa antolatzeko praktikak (materialak (5) eta diskurtsozkoak (6)),

genero kontzeptuaren inguruan eratzen dira.

Zer adierazi nahi dugu espazio, eremu, toki eta ingurune jakinek generoak zuzentzen dituztela

esatean? Nagusiki gizonezkoentzako edo nagusiki emakumeentzako direla ulertzen dela.
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Gizakiok beste pertsonen jokabide-itxaropenak eta -gidoiak sexuaren arabera neurtzen ditugu;

bertan sartuko lirateke arropa-mota egoki edo desegoki bat, hizkuntzaren erabilera, eta norbera,

enpresaren edo erakundearen hierarkiaren kide sexudun gisa aurkeztea. Horrela uste dugu zen-

bait espazio (laneko gehienak) gizonezkoenak direla. Jada azaldu dugu horretarako arrazoi his-

toriko bat dagoela: enpresaren, politikaren eta administrazioaren arloak tradizionalki gizonezko-

enak izan dira. Gizonezkoen kulturak bere funtzionatzeko moduan eragin eta moldatu du: berta-

ko jarduera material eta sinbolikoan nagusitzen diren taktika, estrategia eta ikuspegiak gizonez-

koenak dira. Modu horretan, denboran zehar gizonezkoenak jo diren eta nagusitu diren egiteko

moduak, ideiak eta balioak garatu dira. Kide berriek (gizonak edo emakumeak) orain, nagusituta-

ko ohitura horiek euren eguneroko jardunera gehitu behar dituzte (ala ez).

Horrek esan nahi du erdi-mailako klaseko (7) lan-arloetan erdi-mailako klaseetako gizonezkoen ko-

munikazio-praktikak erabiltzen direla, eta horrenbestez, erdi-mailako klaseko gizonezkoen diskur-

tsoa (eta euren jokabidea eta aisia) zuzentzen duten arauak, emakumeak epaitu eta ebaluatzeko

arau "profesional" bihurtu direla. Ondorioz emakumeen jokabideak (ez da gizonezkoaren berdi-

na) lanbide horietan gizonezkoen nagusitasuna sendotzeko balio du, emakumeak, gizonezkoen

jokabide-ereduak aplikatzearen ondorioz kaltetuak gertatzen direlako.

Generoa pertsonek bakarrik ez dutela adierazten dugunean, erakundeek ere badutela esaten ari

gara, eta emakumeek edo gizonek bertan parte hartu ote dezaketen eta nola parte har dezaketen

zehazteko idatzi gabeko arauak daude. Hau da, lanek generoa dute, lan bakoitzean generoari

dagokionean nagusitzen den pertsona-kopuruari, zein egin beharreko lan-motari buruz ditugun au-

rresuposizioei dagokienean. Horren guztiaren eta lanbideari lotzen zaion komunikazio-estiloaren

ondorioz, lan bakoitza sexu bateko edo besteko pertsonak "ikusten ditugu" egiten. Horren adibide

da polizia, gizonezkoen irizpide eta praktikek zuzendutako instituzioa. Bertan, denbora luzez zai-

la izan da ez bakarrik emakumeak ikustea lan horiek betetzen, baita "imajinatzea" ere. Polizian

sartzen den emakume batek bere komunikazio-praktikak bertan nagusitzen direnekin egiaztatu be-

har ditu eta bere jokabideak horretara egokitu behar du (ala ez). Hau da, erakundearen arauak

hartu eta bertara egokitu behar du. Emakume gehienak erakunde-mailako praktika nagusiak "ko-

piatzen" saiatzen dira. Adibidez, 90eko hamarkadan Bonnie McElhinny-k AEBetan egindako iker-

keta bat, Pittsburgh-eko poliziak berak berretsita, honako ondorio honetara heldu zen: bertan lan

egiten duten emakumeek, bizitza zibilean baino barre gutxiago egiten dute, eta zakarragoak eta

zorrotzagoak dira. Elkarrizketatutako poliziek euren jokabidea, jendeak polizia batek nola izatea

espero duenarekin lotzen dute (hau da, poliziari buruzko ikuspegi nagusiarekin), eta euren lanak

emozioetatik urruntzea eta inpartzialtasuna exijitzen duela argudiatzen dute; horrenbestez, eredu

hori  jarraituko ez lukeen jokabide bat, gaitasunik eza eta profesionaltasun falta bezala har liteke.

Kasu honetan ikusten dugu Pittsburgh-eko polizia-ofizial emakumeek zenbait jokabide-arau hartu

dituztela "gizonezkoen" erakundean sartzeko itxaropenarekin. Hori lortuko duten ala ez beste
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kontu bat da. Izan ere, Pittsburgh-eko polizian emakumeak daude, ekintza positiboko zenbait le-

gek hiriko poliziaren %25 emakumez osatuta egotea behartzen dutelako, eta ez, Administrazioak

emakume horien erakunde-mailako jokabidea "egokia" ikusten duelako.

Emakumeek badute itxaropen-puntu bat. Pittsburgh-eko emakume polizien jokabidearen inguruan

egindako ikerketak funtsezko beste gauza bat erakutsi zuen: nola poliziako ofizial emakumezkoek

gizonezkoen beste hainbat arau euren egoerara egokitu zuten, arau horiek eraldatuz. Horrela,

emozio-mailan edo maila fisikoan jokabide oldarkorra (behe-mailetako polizien jokabidearekin lo-

tuagoa) erakutsi beharrean, zentzuzko jokabidea, jokabide eraginkorrak eta profesionalak era-

kusten zituzten, erdi-mailako klaseko edukazio oneko polizia profesionalaren itxura ematen zuten.

Hau da, emakumeak ere gai dira ordura arte nagusitzen ez ziren arau femeninoagoak zabaltze-

ko eta eduki berria emateko. Orain Pittsburgh-eko herritarrek poliziarengandik (emakumeak zein

gizonezkoak) jokabide atseginagoa espero dute, oldarkortasun txikiagoarekin, gorputzean duela

gutxi sartu diren emakume ofizialek egiten duten moduan. Horrek esan nahi du emakumeek, be-

harbada, instituzioetako arauak aldatu, eta euren balio eta euren bizitzaren zentzura egokitu di-

tzaketela.

Baina hori beti ez da erraza. Aurkakoa gehiago ematen da. Botere-postutan dauden emakumeek,

balorazioaren inguruan gizonezkoen kode nagusiek eraginda, eta euren zerbitzua eskaintzen ari

diren erakundera egokitzeko nahiarekin, gizonezkoekin gehiago lotzen diren agintea komunika-

tzeko estrategiak erabiltzen dituzte zenbaitetan. Arazoa da, emakume batek adierazten dituenez

ez dela bere agintea onartzen. Mezuak zuzenegi ematen duten emakumeak ebaluatzeko modua-

ri buruz egindako ikerketek erakusten dute jendeari ez zaizkiola gustatzen (emakume zein gizo-

nezkoei), femeninoak ez direla kalifikatuz. Bestalde, gizonengan ia ez dute eraginik, ez baitute

emakumeen autoritatea onartzen. Bestalde ordea, botereko posizio batean emakume batek "fe-

menino" bezala hartzen diren komunikazio-estrategiak erabiltzen baditu, taktika horiek gizonek

egoera horretan erabiltzen dituztenetatik diferenteak direnez, emakumea manipulatzaile eta faltsu

bezala har dezakete.

Gertakari hori hurrengo atalean aztertuko dugu.
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7. Emakumezkoen kodeak, 
gizonezkoen kodeak 

eta emakume 
izatearen inposizioa

Emakume eta gizonen arteko komunikazio-diferentziak ikertzen hasi zirenean, eta sexu bakoitza-

ren komunikatzeko taktikak sakonki aztertu zirenean, ondorio batera heldu ziren: ez taktika bat ez

bestea berez ez ziren "onak", baina beharbada emakumeek erabiltzen dituzten komunikaziorako

estrategiak egokiak ziren elkarrizketa bizirik mantentzeko, entzuleei ongizatea emateko eta hiztun

gehiago barne hartzeko. Gizonen jarraibideak informazio faktikoa emateko egokiak izan zitezke-

en.

Orduan, batzuei eta besteei aurkako sexuaren ereduak gomendatzea pentsatu zuten euren gaita-

sun linguistikoak hobetzeko. Zehazki, alde batetik, gizonezkoek, enpresa- eta antolakuntza-mun-

duan emakumeen hizkuntza-taktiketatik etekina atera zezaketela pentsatu zuten. Bestetik, enpresak

emakumeen desberdintasuna ("managing diversity")  ustia zezakeela pentsatu zuten; izan ere eu-

ren ustez, enpresek izaera bereko langileak bakarrik badituzte euren eremua mugatzen ari dira,

eta emakumeek ideia berriak ekarri eta lehiakortasuna areagotu dezakete, beste hainbat arrazoi-

rengatik bezeroen beharrak hobeto ulertuko dituztelako beharbada. Ondorioz emakumeen "des-

berdintasuna" "aintzat hartuko" litzateke. "Aniztasunean oinarritutako giza baliabideen kudeake-

ta" batean oinarritutako ikuspegi horrek, zenbaitetan gizabanakoaren lorpenaren papera eta

emakumeen ezaugarriek ZEREGIN JAKINETARAKO duten garrantzia areagotzen ditu, eta beste

hainbat kasutan, "femeninoagoa" den kudeaketa-estilo berria goraipatzen du.

Aniztasunaren kudeaketa aplikatzen ustez urteak daramaten arren, horrek ez du derrigorrez zu-

zendaritza-postuetara emakume gehiago eraman, gizonen artean lehen gutxiesten ziren hainbat

ezaugarri modu positiboagoan aintzat hartzen hastea baizik (teorian) eragin du. Hala ere, duela

gutxi egindako azterketa baten arabera, kudeaketan emakumeen taktikak goraipatzen eta emaku-

meak kudeaketa-postuetan jartzearen artean ez dago loturarik. Besterik gabe zenbait gizon euren

jokabidean "emakumeen" estrategia jakinak hasi dira erabiltzen. Esan daiteke, emakume-estilo

baten arabera jarduteak esanahi diferentea duela emakumeentzat eta gizonentzat. Azken hauen-

tzako ez da euren izaeraren zati bezala "naturalizatzen", estilo hori erabiltzeak ordainsaria izan

dezakeen baliabide profesional bat besterik ez da. Ustez gizonak izateagatik bakarrik dituzten

gaitasunei beste bat gehitzea da. Bitartean, emakumeak, emakumeen ezaugarriak bakarrik dituz-

ten pertsonak bezala ikusten dituzte (Wajcman 1998: 77). Emakumezkoen hainbat koderen ba-

lioa aurkitu izanak, besterik gabe, zenbait gizonek, ustez emakumeenak diren hainbat taktiken bi-

dez euren errepertorioa zabaltzea eragin du,  baina ez dira emakumeen errepertoriokoak izan di-

renean gaitasun horien balioa onartzeko gai izan. Lantegietan emakume eta gizonen azken az-

terketek erakusten dute laneko praktikek emakumeen jarraibideak "naturalizatzen dituztela": en-
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presan edo erakundean saritu eta ontzat ematen ez diren "abantaila naturalak", "emakumeen

arma" bihurtzen dira, eta ez dute gora egiteko balio. Aitzitik, emakumeek gaitasun horiek dituzte-

la suposatzen da eta kritikatu egiten diete galtzen badituzte. Gizonen kasuan berriz, norberak di-

tuenez gain emakumeen zenbait eredu hartzeak euren gizontasunari erantsitako balio bezala fun-

tzionatzen du, eta horrela goraipatu eta saritzen da.

"Aniztasuna kudeatzeaz", eta enpresaren eta antolakuntzaren mundura emakumeen ZENBAIT gai-

tasun gehitzeaz hitz egiten den arren, ustez gizonezkoenak diren gaitasunak erakundeetan beti

nagusi dira. Egia da gizonei, "aho txikiarekin", adeitsuagoak izan daitezen edo euren diskurtso-

an besteak kontuan gehiago har ditzaten gomendatzen zaiela, baina inoiz ez dira zalantzan jar-

tzen gizonen taktikak. Zentzu horretan, eta alderatuz, emakumeak gehiago sustatu, gomendatu

eta bultzatzen dituzte gizonen jokabideak hartzera, adibidez, emakumeen lan-errealitatea hobe-

tzeko asmoz gure liburutegiak betetzen dituzten liburuetan. Horiek lehenago ere aipatu ditugu.

Emakumeei, euren komunikatzeko estiloa erabat aldatzeko gomendioak eta eskariak egiten diz-

kieten liburu asko daude... eta oso eraginkortasun txikia dute.

Linda McDowell-ek (1997), eta Martín Rojo eta Garí-k (2000) erakusten dute emakume askok zail-

tasunak dituztela gizonezkoen jokabideak bereganatzeko, gizon bezala "jarduteko": ondorioak

negatiboak eta kaltegarriak dira, euren kideak (emakumeak eta gizonak) gizon bezala jarduteko

jarrera horren aurka azaltzen direlako. Eta agintean gizonen eta emakumeen bertsioak txanda-

katzen dituzten emakumeen jokabidea, erlazio informal eta berdintasunezko baten "itxurak egi-

tea" bezala ulertzen dute halako erlaziorik ematen ez den testuinguru batean. Emakumeen mo-

duan jardutea, botere-posizio batetik egiten bada, gezurrezkoa, paternalista, eta manipulatzen

edo muturra sartzen ari dela bezala uler daiteke, horrela jarduten duen emakumearen sinesgarri-

tasuna hondatuz. Hau da, gizonek bezala hitz egiten duten emakumeak, bi sexuetako kideek ar-

buiatzen dituzte.

Hain zuzen ere generoaren legeen mende dagoen gizarte batean bizi garelako, emakumeak eta

gizonak nolakoak direnari buruzko itxaropenek eragina dute laneko harremanetan, bai nagusie-

kin, bai eta kide eta mendeko gizon eta emakumeekin ere. Emakumeek eta gizonek nola izan be-

har duteneko estereotipo sexistak eta arlo publikoan (lanean) emakumeen jardunaren estereotipo-

ebaluazioak eraginda, emakume bat lan-munduan sartzen denean –batez ere lanpostu baterako

gizonezkoekin lehiatzen duenean–, bere sexua berehala aztertu egiten da: bere jokabidea eta be-

rarekiko besteek duten jokabidea. Generoko harremanen prozesu zaindua jartzen da abian: ema-

kumeak gizonetatik diferente bezala eratzea, gizonezkoen nagusitasuna mantentzeko mekanismo-

etako bat izango da; bestea, gizonezkoak agintzeko, kudeatzeko, teknikarako, kontrolerako, era-

sorako edo goranahirako jaio diren ideiaren naturalizazioa da. Eta modu horretan, emakumeak

oraindik jabari publikotik kanporatzen dituzten bitartean, bertan sartuz gero, laneko bizitzan ga-

rrantzitsuak ez diren moduan epaitzen dituzte (behi hori, zein hortz itsusiak, antiestetikoa da, txo-

ritxo bat dirudi eta antzeko iruzkinetatik hasi eta sexu-erasora arte) eta euren boterea murriztea

lortzen dute. Enpresan edo erakundeetan mendeko papera betetzen bukatzen dute, eta era horre-

tan generoen hierarkia sortzen dute berriz.
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Gaiaren gakoa ez da emakumeek edo gizonezkoek berez sentsibilitate, agresibitate, enpatia edo

arrazionaltasun handiagoa duten jakitea, enpresen, korporazioen eta erakundeen barne emozio

horiek nola adierazi, jaso eta interpretatzen dituzten baizik (Wajcman 1998: 61). Izan ere egiaz-

tatua dagoela dirudi jokabide berdinek interpretazio diferenteak lortzen dituztela. Trebetasunak

ematearen itxura hartzeak edo irmotasunak amiltzearena ez dago ekintzaren baitan, egiten due-

na gizona edo emakumea izatean baizik. Ekintza zehatz bat gizon batek egiten badu irmoa edo

ausarta izan daiteke, emakume batek egiten badu berriz, autoritarioa eta histerikoa. Eta emakume

batek buruzagitza demokratikoagoa erabiltzen badu, ahul edo zalantzati itxura eman dezake.

Itxuraren arabera egia dirudi gizon baten gorputzak bere hitzei sinesgarritasuna ematen diela, eta

emakumearen gorputzak berriz kendu egiten diela.

Emakumeak gizonezkoen modu berean komunika daitezkeenaren ideia, eta emakumearen dife-

rentzia antzeman (eta ustiatu) egin behar denarena, arazoa emakumeengan ipintzen dute eta in-

plizituki gizonaren esperientzia saihestu ezin den arau bezala onartzen dute. Lanaren eta enpre-

saren kontzeptualizazioan bertan genero-egitura bat dagoela ez dute onartu nahi. "Berdintasuna"

beti, gizonezko baten jarrera eredu bezala hartuz epaitzen da.

Garrantzitsuena da "aniztasunaren kudeaketak" ez dituela ekarri emakumeen zuzentzeko modu

berriak, esperientzia baloratzeko modu berriak, eta emakumeek erakuts ditzaketen baliabide pro-

fesional diferenteak eta gaitasuna onartzea. Izan ere  boterea ez da arau idatziek esaten dutena

bakarrik, inoiz eztabaidatzen ez diren ohiko praktiken barne dago baizik. Praktika horien artean

gizonei agintea ematen dizkietenak daude (prozedurak, betebeharrak, generoko aurresuposizioe-

tako meritu "aseen" kalkulua). Emakumeek beraiek barneratu dute generoen hierarkia eta "natura-

lagoa" ikusten dute (normalean konturatu gabe) gizonek izatea botere handiagoa edo estatus han-

diagoa. Seguru aski horregatik boteredun emakumeek beste hainbat emakumerengan, azaltzen

zaila den anbibalentzia eta antsietatea eragiten dute.
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ARIKETA

(Udaletxe batean batzorde bereko bi kideren, A eta B, arteko elkarrizketa)

A: Zure ustez nola ari gara lanean Batzorde honetan?

1. erantzuna: B: Ez dakit, oraindik goiz da esateko, ea benetako erabakiak hartzen

hasten garen. Alde batetik... denbora gutxi daramagu, ... baina jendeak gai beraren

ingurua hainbeste bira ez ematea eta euren buruari hainbeste ez entzutea gustatuko

litzaidake. Gehiago aurreratuko genuke. Baina noski,... bestalde, mundu guztiaren

iritzia jakin behar dugu. Ez dakit zer esan.

2. erantzuna:  B: Jendeak bere buruari kasu gehiegi egiten dio. Mundu guztiak bere

iritzia ematea funtsezkoa bada ere, hitz egiteari utzi eta erabakiak hartzen hasi be-

harko genuke.

PENTSATU: Bi erantzunak, orain arte irakurritakoaren arabera interpretatu. Genero-

egiturak ba al du zer ikusirik  zure interpretazioarekin?

IRUZKINA: 1. eta 2. erantzunen arteko aldea ez dago edukian –biek gauza bera

adierazten dute–, ez eta esandakoari buruz ziur egotean; 1.enak erantzuna leundu

egin nahi du itxura kritikoegia ez hartzeko, bere iritzia besterik ez dela eta egi ukae-

zina ez dela argi utzita. Kontua ez da 1.ari argi erantzuteak beldurra ematen dionik,

ez eta bere iritzia ez duenik ere. 

Ikus 1. solaskideak lehen pertsonako espresioak, singular eta pluraleko 1. pertsonan

dauden aditzak (ez dakit, hasten garen, daramagu) erabiltzen ditu, modu horretan

bere iritzia erlatibizatuz (ez gaitu zertan harritu behar: azken batean hori da eskatu

zaiona) eta subjektiboki erantzunez (nire ustez), baina datu objektibotan oinarrituta.

2. erantzunak ordea, objektiboa izan nahi dut, Batzordearen "kanpotik" adieraziko

balitz bezala (A eta B Batzordeko kide badira ere), "egi" ukaezinak eta zalantzarik

gabekoak esaten ari direla adierazten duten aditzak erabiliz.

Gaur egungo generoen egituraren ondorioz, gizonek (eta zenbait emakumek), 1.

erantzuna emakume batek ematen badu pertsona dudatsu bezala kalifikatzen dute,

eta gizonezkoa bada, edukazio onekoa, zuhurra eta ez zapaltzaile bezala. 2. eran-

tzuna erasokor bezala irakurtzen da hitz egiten ari dena emakumea bada,  eta ondo

egituratua, eta norberarengan segurtasuna eta ziurtasuna erakusten duela esaten da

gizon batek botatzen badu. 
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8. Hizkuntzaren 
tranpatik ihes egitea

Okerra da besterik gabe azaltzea emakumeek eta gizonek komunikazio-taktikak emakume eta gi-

zon bihurtzen direneko prozesuaren bidez ikasten dituztela, eta, beste hainbat gauzaren artean,

elkarrizketarako estrategia horiei esker mantentzen dela gizonaren nagusitasuna. Lehendabizi,

edozein gizartetan balio handien hartzen duten ahozko taktikak beti boterea duten taldeenak di-

rela enpirikoki egiaztatua dagoelako; hau da, ez dira bigarren mailako herritarrak horrela hitz

egiten dutelako, baizik eta gizonek eurena balitz bezala hartu duten hitz egiteko modu bat dago

eta ondoren modu hori erritualizatu, legitimatu eta goi-mailako egiaztagiria eman diote, sexuen ar-

teko hierarkizazio-bide bezala. Emakumeek akritikoki imitatzen badiete, arrakasta txikia izateko

aukera duen ahalegin handia egitera euren burua behartzeaz gain (inoiz ez dituzte "mendera-

tzaile" edo "gehiegizko agintzaile" bezala hartuko), gizonen jokabidearen ustezko nagusitasuna

indartzen ari dira. Ondorioz, sexuetako bati balio, aginte eta sinesgarritasun handiagoa ematen

dion gizarte-mailako sexismoa legitimatuko litzateke.

Judy Wajcman-ek (1998), aukera-berdintasuneko politiken benetako proposamenetarako irtenbide

bakar bezala, gizonaren lan-ereduaren arauak erabat zalantzan jartzea ikusten du. Gizonaren

eredua desegitera bideratuko diren politikak bakarrik izango dira emakumeentzat lagungarri epe

luzera. Hortaz, emakumeei arlo profesionalean indarra kentzen dien gaur egungo egoera alda-

tzeko, emakumeek ez dute derrigorrez gizonek sendotu dituzten estiloa eta ohiturak hartu behar,

emakumeek emakume izateagatik duten esperientzian landu dituzten gaitasunak eta jarrerak us-

tiatzen ikasi behar dute baizik. 

Hortaz, kontua ez da emakumeak jaso duten heziketa-motaz lotsatu behar izatea, aldi berean eu-

ren berezko estiloa ustiatzea, eta "barrutik" gizonezkoen estiloa kontrolatu eta apurtzea baizik, gi-

zonaren estiloari aurrea hartuz, honen taktikak ezagutzera emanez, bere segurtasun faltsua, nahi-

ta bilatutako urruntzea eta lortu nahi duen nagusitasuna agerian utziz,  zapaltzen utzi gabe.

Ikastaro honen helburuetako bat ikasleek honako gaitasun hauek gara dezaten lortzea da: 1) hiz-

kuntzaren inguruan gogoeta egitea; 2) emakumearen estilo adeitsuak eskaintzen dituen aukerak

preziatzea eta aintzat hartzea (baloratzeko zentzuan) (ad.: ez oso agintzaile itxura ematea, irri

egitea, besteen iritziak galdetzea, ezatseginak gerta daitezkeen erabakiak hartu behar izateaga-

tik barkamena eskatzea...); eta 3) gizonaren estiloa oso ondo ezagutzea (beharbada, derrigorrez

norberarena bezala onartzen ez den atzerriko hizkuntza bat ezagutzen den bezala), desegin ahal

izateko eta behar den kasu guztietan jaurtitzeko arma bezala erabiltzeko.

Hau da, prestakuntza-ikastaroetan erakusten saiatu behar da partaideek elkarren artean gauza ko-

munak dituztela, eta aitortu behar dute enpresa eta erakundeetan zapalkuntzako esperientzia bera

izan dutela. Modu horretan "emakumeen komunitate" txiki bat defendatuko dute, jaio garen toki

honetako kultura inposatzen saiatzen den nortasunaren aurkakoa garatzeko baldintzak eman dai-

tezen. Bestalde, emakume partaideei aurre egiteko eta bizirik irauteko estrategiak eman behar

zaizkie, euren lanaren egunerokotasunean aurre egin beharko dieten hitzezko erronkei aurrea
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hartzen laguntzeko. Jasan dezaketen biktimizazioa bultzatu gabe, baina "ezagutzak" emanez;

hori, jakin badakigun bezala, jokatzeko eta maniobratzeko gaitasuna baita. Boterea, harrokeria

eta erasoa abokatutza, enpresa-zuzendaritza, politika eta salmentak bezalako lanbideei eta, oro-

korrean, profesionaltasunari modu positiboan lotuta daudela pentsatzen bada, gaitasunetik, era-

ginkortasunetik eta agintetik banandu egin behar dira eta isolatuak utzi behar dira. 

Aukera-berdintasuneko politikak abian jartzeak, kontratazio-praktika zuzenagoak eragiten ditu,

eta emakume gehiagori ateak zabalduko dizkie; emakumeei zuzendutako prestakuntza eta treba-

kuntzako ikastaroak; eta baloratzeko eta sustatzeko prozedurak aztertzea emakumeen eskuduntza

eta nagusitasuna hobeto onartuta izan daitezen. Orain badakigu "meritu" edo "gaitasun" bezala

ulertzen dena ez dela aldaezina, kontzeptu horiek zertan oinarritzen diren definitzen duen taldea-

ren botere-mailaren araberakoa baizik. Lanpostu batek eskatzen dituen baldintzak espezifikatzen

direnean, beharrezko gaitasunekiko irizpide subjektibotara edo hartu beharreko erabakian gene-

roak eragina izan duen gertakariaren bidez justifikatzen diren lan-praktiketara jotzen da. Ezin da

onartu gizonezkoen komunikazio-estrategia, emakumeen kontratazioa eta sustapena zuzentzen

duen eredu izatea.

Laneko eguneroko bizitza gogorrean, emakumeek jakin behar dute beharbada badirela adierazi

nahi dutena esateko beste hainbat modu, eta euren hitzak ulertzen ez direla uste badute beste

modu batera esaten saia daitezke. Baina ez dute onartu behar, adierazteko duten moduagatik eu-

ren ahotsa isil araztea. Euren premisetan oinarrituta uler ditzaten lortu behar dute. Euren esateko

modua defendatu behar dute, baina adi-adi egonez gizonezkoen espresioaren aurrean: erreak-

zionatu aurretik hauen hitzak deskodetuz.

Laneko espazioa okupatzeak honako hau eragiten du: esateko espazioa okupatzea, esateko takti-

kak aldatzea eta emakumeek dituzten esateko moduak zabaltzea, kontuan gehiago hartu beha-

rreko beste hainbat forma ikusgai egitea, onartzea. Emakumeen esateko modua, emakumeak bi-

zitzaren aurrean kokatzeko modua da, munduan egoteko modua. Ona da esaten saiatzea, baina

ez ukatzea. Laneko espazioa, komunikatzeko duten estilotik bete behar dute. Laneko bizitza ikas-

tearen gogortasunak ez ditu mututu behar, ez die balioa eta ausardia murriztu behar. Eta, horrela

nahi badute, besteen kodeak ikas ditzaten horiek hautsi edo jarraitzeko.

Jendaurrean hitz egin, lan-munduan hitza hartzeak, une batez, denbora luzez emakumeei sarrera

eragotzi zitzaieneko botere-espazio bat okupatzea (eta aldatzea) suposatzen du. Ondo dago eu-

ren esateko, ulertzeko eta jarduteko moduarekin espazio hori okupatzea. Hala ez bada, oraindik

ez zaie sartzen uzten.
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1. Helburuak
Emakume eta gizonen pertsona arteko komunikazioa landu ostean, kapitulu honetan gure lan-era-

kundeetan gertatzen dena hartuko dugu hizpide eta, zehazkiago, arlo horretan emakumeek duten

zuzentzeko eta komunikatzeko era nola ikusten den.

Kapitulu honetan landuko diren xedeak ondorengoak dira batez ere:

• Lan-testuinguruak, emakumeek agintzeko eta komunikatzeko eran duen eragina erakutsi (kultu-

rak eta antolakuntza-egiturak), baita gaitasun horiek antzemateko eta baloratzeko orduan ere.

Horretarako, gure ahalegina izango da:

—   Gure herrialdeko enpresetan nagusi den zuzendaritza-eredua, eta horrek komunikazio-es-

tiloekin zein erlazio duen aztertzea, bereziki emakumeenarekin.

—   Genero-sistemaren eta lan-boterearen artean dauden loturak planteatzea.

—   Gizarte-sareek emakumeen karrera profesionala garatzeko eta lan-erakundeetan emaku-

meak integratzeko orduan duten garrantzia nabarmendu.

• Lan-erakundeetako praktika egokiei buruz orientatzea. 

• Zuzendaritza- eta komunikazio-estilo propioei buruzko hausnarketa pizten saiatzea adibideak

eta ariketak erabiliz.

Kapitulu honetan zeure eta besteen komunikazio-estiloaren behaketa-lana egingo duzu. Dena den,

batez ere ikasiko duzu ez kikiltzeko eta zure karrera profesionala garatzeko bide berriak kontuan

hartzen.

2. Sarrera
Komunikazio-praktikek lan-erakundeen bizitzako arlo guztietan daude. Erakundeotan, komunika-

zio-ekintzen bidezkoa da informazio-isuria eta -zirkulazioa, jardueren antolaketa, egitekoen buru-

tzapena, harremanen ezarpena eta ekipo eta gizarte-sareen sorrera. Komunikazioa, beraz, lan-

erakundeak eratzeko eta egituratzeko ezinbesteko pieza da, baita horietan lan egiten dutenen ar-

tean loturak ezartzeko ere. Bere garrantzia ikusita, komunitate bakoitzean, testuinguru bakoitzean,

komunikazioa beti araututa dago: arauak eta mugak jartzen dira hitz egiteko erari buruz, gaiari

buruz, solaskideari buruz eta horretarako egokierari buruz. Kapitulu honetan, lan-arloan aurkituko

ditugun arau eta muga batzuk aztertuko ditugu; hala ere, batik bat aztergai hartuko ditugu komu-

nikazio-gertaera horietan parte hartzen dutenak gizonezko edo emakumezko izateak dituen on-

dorioak.

Generoari lotutako komunikazioa arautzearen gaiari heltzeko, aurreko kapituluan aztertutako ko-

munikazio-estiloak hartu behar ditugu gogoan. "Estilo" kontzeptua, oso argigarria izango zaigu

gure lantokietan gertatzen dena ulertze aldera, nahiz eta kontuan hartu behar dugun ere saihestu

beharreko errazkeriak sor ditzakeela. Bada bai: kontzeptu horrek oinarritzeko zailak diren oro-

kortzeei eta idealizazioei bide eman liezaieke. Izan ere, egia da emakumeak duen gizarte-posizio
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ahulak —ohikoa gizarte guztietan— eta gizarteratze-eretan dauden antzekotasunak, besteak bes-

te, eragiten dute agerian geratzea komunikazio-estilo berdin bat eratzen duten antzeko ezauga-

rriak daudela; baina egia da ere posizio sozioekonomikoaren, lanbidearen zein hezkuntza-maila-

ren eta kultur zein adin-berezitasunen arabera agerian geratzen dela emakumeen artean ezber-

dintasunak daudela maila guztietan (baita hitz egiteko eran ere). Bestalde, eta hau bereziki axola

digu kapitulu honetan, pertsonek beti komunikazio-estilo bat baino gehiago baliatzen dugu, gure

testuinguruaren arabera. Lan-arloan berdina gertatzen da eta, horrenbestez, emakume bakoitzak

bere estiloa aldatu egingo du eta egoerara eta ondoan dituen pertsonetara egokitu (ikus Caldas y

Martín Rojo, 1999). 

Hori bai, jokaeraz egiten den balorazioa, egokientzat jotzen den estiloaren araberakoa izango

da eta, ildo horretan, gogoan eduki behar da herrialde askotako lan-erakundeetan gizonezkoaren

kulturak jarraitzen duela nagusi izaten. Hori argi geratzen da aginte-gaitasuna eta aginte-ardurak

betetzeko baldintzak neurtzeko irizpide eta ereduak gizonezkoaren estereotipoari (agintaritza,

erabakimena, irizpide-beregaintasuna, sendotasuna) lotuta daudelako argi eta garbi oraindik ere.

Berdin gertatzen da komunikatzeko erari buruz. Horrenbestez, kapitulu honetan, komunikazio-

praktiken bidez burutzen diren lan-jarduerako bi dimentsio hartuko ditugu hizpide. Lehenik eta

behin, landuko dugu enpresetako ardura-postuetan hasten diren emakumeentzako oso garrantzi-

tsua den alderdi bat: agintea nola zuzendu eta burutu. Bigarrenik, aztertuko dugu kidekoekin eta

nagusiekin loturak nola ezarri, gure bizitza eta lan-karrera garatzeko ezinbesteko faktorea baita,

emakumeentzako oztopo batzuk dituena; izan ere, lantokietan nagusi izan dira oraindik orain arte

gizonezkoen erak eta ohiturak.

3. Enpresako aginte-eredu sortu 
berriak eta emakumezkoen 

estiloaren egokitzapena
3.1 AGINTE-EREDUAK

Zuzendaritza-postuak betetzeko orduan gertatzen den problematika ulertzeko faktore bat

Espainiako enpresetan ezartzen hasi den zuzendaritza-eredua da, aginte-eredu zaharren ordez. 

Lan-konplexutasun handiagoa dela eta, baita gizarte demokratikoagoa dugulako, aginte-modua

harremanezkoagoa da, eta lan-harremanetan komunikazio-dimentsioak garrantzi handiagoa du

halaber. Autoritarioagoa den eredu tradizionalean ez bezala, funtsean zilegitasuna ez dator or-

ganigramatik, menpekoekiko harremanetatik baizik. Eredu horretan, hierarkia eta erabakimen-pro-

zesua auzitan jarri gabe, maneren suabetasuna eta nagusiaren entzuteko eta konbentzitzeko gai-

tasuna azpimarratzen dira.
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Eredu horretan, agintea nagusitasunez bete ahal izateko, zehazki ondorengo oinarrizko gaitasu-

nak behar dira (ikus Gómez, Martín y Callejo 2000), hurrengo atalean berriro ikusiko ditugunak:

a) Prestakuntza teknikoa

b) Erabakimena

c) Kudeatzeko eta ekipoak antolatzeko gaitasuna

d) Eskuordetzeko gaitasuna

e) Komunikatzeko gaitasuna

Gaur egun, hori da Espainiako enpresetan iritzi positiboena duen eredua. Horren arabera eba-

luatuko dira zuzendaritza- eta komunikazio-estilo ezberdinak. 

1. ARIKETA
Kapitulu honen helburu nagusi bat da komunikazio- eta aginte-estiloei buruzko haus-
narketa eragitea, adibideak eta ariketak erabiliz. Proposatzen dizugun lehenengo
praktika izango da zeure buruarekiko hausnarketa-ariketa bat. Gure nahia da azter
dezazula aginte-modu eta komunikazio-ohitura ohikoenen zure ulertzeko era nolakoa
den. Nahi dugu, halaber, azter dezazula modu horien eta aginte-postuok betetzen di-
tuzten pertsonen generoaren arteko lotura nolakoa den. Horretarako, hartu kontuan
ondorengo baieztapenak eta galdetu zeure buruari ea egiazkotzat edo faltsutzat jo-
tzen dituzun.
1. Lan-bileretan:
Zure lankideek arreta gehiago jartzen dute gizonezko batek hitz egitean, emakumez-
ko batek hitz egitean baino.

Egia [] Faltsua []
Emakumeek lankideen lana baloratzeko orduan gorespen gutxiago erabiltzen dituzte
gizonezkoek baino.

Egia [] Faltsua []
Emakumeak kritikoagoak dira gizonezkoak baino lankideen lana baloratzeko or-
duan.

Egia [] Faltsua []
Gizonezkoek jarduna gehiago mozten dute eta eurentzako ez diren galderei ere
erantzuten diete.

Egia [] Faltsua []
2. Emakumezko nagusiek agindu gehiago ematen dituzte eta menpekoekin zorrotza-
goak dira.

Egia [] Faltsua []
3. Emakumezko nagusiek laguntza eta lankidetza handiagoa eskatzen dute gizonez-
koek baino.

Egia [] Faltsua []
4. Gizonezkoek joera dute arazoei zuzenean eta ezer baino lehen heltzeko

Egia [] Faltsua []
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Ariketa amaitzean, egiaztatuko zenuen aldez aurreko ideiak ditugula gizonezkoek eta emaku-

mezkoek aginte-postuetan duten jokatzeko erari buruz. Hain zuzen ere aldez aurreko ideia horiek

egiten dute jokaera batzuk espero bezalakoak izatea. Orain, aginte-eredu horiek hainbat lan-prak-

tikatan nola gauzatzen diren ikusiko dugu, baita praktika horien eta generoaren artean dagoen er-

lazioa nolakoa den. 

Hainbat emakumezko ikertzailek planteatu dute emakumezkoen eta gizonezkoen aginte-estiloak

ea existitzen diren eta ea lotura duten tradizioz gizonezkoei eta emakumezkoei egotzitako estilo

ezberdinekin. Gogora dezagun estilo horiek, aurreko kapituluan jada ikusitakoak, nola deskribatu

diren: gehienean, Deborah Tannenek (1990) ezarritako "elkarrizketa-estiloekin" bat egiten dute: a)

harreman-estiloa (rapport talk) emakumeen bereizgarria da; izan ere, euren elkarrizketa-estrate-

giak jendarteko erlazio eta loturak ezartzera eta harremana negoziatzera bideratuta daude; hala-

ber, emakumeen arteko elkarrizketa-errituan joera dago berdintasun- eta elkartasun-itxura eduki-

tzeko, hizkuntza-elkartrukean kontuan hartzen baita beste pertsonari buruz dagoen afektua; b) in-

formazio-estiloa (report talk) gizonezkoen bereizgarria da; izan ere, independentziari eutsi eta hie-

rarkiaren barnean estatusa negoziatzeko bitartekotzat baliatzen da (gizonezkoen eta emakumez-

koen komunikazio-estiloen azterketa eguneratu baterako, gaur egungo Espainiako gizarte-egoera

aztergai hartuta, ikus Martín Rojo y Gómez Esteban, 2003). 

Tannen (2001), Loden (1987), edo Helgesen-en (1993) iritziz, komunikazio-estilo horiek lanean

ere agertzen dira eta, horietatik abiatuz, aginte-estilo ezberdinak eratzen dira generoaren arabe-

ra. Emakumeen artean, euren komunikatzeko era ohikoenarekin bat eginez, agintea erabiltzeko

modua demokratikoagoa edo transformazionalagoa izango litzateke, eredu sortuberrietan beza-

lakoa. Hipotesi horrekin bat datozen lanak dauden arren, Espainiako zenbait erkidegotako lan-ha-

rremanei buruzko azterketa batzuek, horren kontrako emaitzak erakusten dituzte, ezberdintasun

baino antzekotasun gehiago aurkitu baitituzte gizonezkoek eta emakumeek agintea erabiltzeko

moduan (ildo horretan, kontsultatu Carrero Planes, 1991; De Luis, 1994; Sánchez-Apellániz,

1997; eta Sánchez Santa-Bárbara y González González, 1998, eta Barberá (2001), besteak bes-

te). Beraz, aurrerantzean hizpide hartuko dugun gaia konplexua dirudi eta, ondorioz, diagnosti-

katzeko zaila (1).
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(1)   Kapitulu honetan, gaia azaltzeko eta ezarritako xedeak betetzeko baliatuko ditugun datuak, guk egindako ikerketa

batzuetatik atera ditugu (Gómez, Martín y Callejo, 2000; Gómez, Martín, Callejo y Delgado, 1994; Martín, Gómez y

Santamarina, 1995); ikerketa horiek batez ere Madril eta Kataluniako autonomia-erkidegoetan oinarritu dira, eta aur-

kezten ditugun adibideak, burututako landa-lanetik jasotako hitzak dira. (Erakundeetako komunikazioari buruzko ikerke-

tak garatzeko, ikus Martín Rojo y Garí Pérez, 2002).



3.2 ENPRESAKO AGINTE-EREDU 

SORTU BERRIA ETA 

EMAKUMEZKOEN ESTILOAK

Goian aipatutako gaitasunak dituen zuzendaritza-ereduan, garrantzi handia ematen zaio enple-

gatuekin eta laguntzaileekin komunikazio ona edukitzeari; horrek, dena den, ez du esan nahi, be-

harbada uste ahal den bezala, emakumeen aginte-moduak erresistentzia gutxiago aurkitzen ditue-

la. Horren arrazoia da menpeko eta kidekoekin komunikazio on bat edukitzeko eta euren erreko-

nozimendua jasotzeko aukera, boterearen eta gizontasunaren arteko loturaren iraupenak baldin-

tzatzen duela. Hori ondo geratzen da agerian enplegatu emakumeei galdetzen zaienean lan-bi-

kaintasuneko eredua zein den; izan ere, eurentzako bikaintasuna "gizon ideial" batek adierazten

du, nahiz eta emakume horiek eurek, sarkasmo puntu batekin, hori "ezinezkoa" dela uste duten.

Edonola ere, agerian geratzen da jarraitzen dutela lan-bikaintasuna esklusiban gizonezko bati

egozten.

Dena den, ez da nagusi ideiala genero jakin bat duen bakarra: konbentzitzen duen nagusiak ere,

enplegatuek agintea erraz onartzen diotena, generoa du; izan ere, figura hori gizonezkotzat iru-

dikatzen dute, agintea erabiltzen dakiena, baina "ezker eskuz". Paradoxikoki, zuzendaritza-eredu

berri honetan, tradizionalki emakumeei egotzitako ezaugarri batzuk —"ezker eskuz" aritzea, dis-

tantziak gutxiago markatzea, hain inposatzailea ez izatea edo hobeto komunikatzea— gizonez-

kotasunari lotuta ikusten dute. 

Areago, aipatutako ereduaren arabera agintea nagusitasunez betetzeko beharrezko bost gaitasu-

netara itzuliz, jabetuko gara emakumea beti okerrago baloratua dela: 

a)  Prestakuntza teknikoa: Gizonezkoari tradizioz lan-esperientzia egotzi zaio, "trebea iza-

tea" moduan ulertuta; emakumea, berriz, prestakuntzari lotuta ikusten da eta, horrenbestez, maiz

"jakite ez praktikoa" egozten zaio inplizituki: berehala aplikatzeko balio ez duen ezagutza-mota

edukitzea. 

b)  Erabakimena: Gaur egun, enpresetan oinarrizkotzat jotzen den gaitasuna da, beharra da-

goelako gero eta aldakorragoak diren ekonomi inguruneetara etengabe egokitzeko. Gaitasun ho-

rri lotuta, oro har emakumeak erabakitzeko beldur direla jotzen da —Administrazio Publikoan—

edo, gaitasuna izatekotan, behar-beharrezko eta larritasun egoeretan, eta ez estrategia, proiek-

zioa eta plangintza behar duten horietan. Iritzi hori emakumezko zuzendari ugarik euren buruaz

duten enpresa barneko "suhiltzaile" irudian azaltzen da, eta beharbada horren arrazoia da gizo-

nezkoek emakumeei uzten dizkietela garrantzi txikieneko eta intendentziako eginkizunak, gizo-

nezkoek euren posizioari duintasuna eman nahiz (Bourdieu, 2000). Jokaera horrek lan berean

emakumezkoei buruzko bereizkeria iraunarazten laguntzen du, baita lan-arloan emakumeak gizo-

nak baino "erantzukizun gutxiago" dauzkalako eta nahi dituelako aldez aurreko ideia sendotzen

ere.

c)  Kudeatzeko eta ekipoak antolatzeko gaitasuna: Nagusitzat emakumeak dituzten gi-

zonezkoak dira emakumeek egindako ekipoen kudeaketa okerren ikusten dutenak. Hala ere, ba-
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lorazio hori orokorra da, gaitasun hori, neurri handi batean, behean aipatutakoen menpe dagoe-

lako, eta horietan emakumeak oso balorazio negatiboa du.

d)  Eskuordetzeko gaitasuna: Emakumezko zuzendariek ez omen dute; izan ere, askotan en-

plegatuen kontrolatzaile nekaezin moduan eta edozein erabaki, oso txikia izanda ere, euren esku

uzteko ezgai ikusten dituzte.

e) Azkenik, komunikatzeko gaitasuna dugu: garrantzitsuena, agintzen jakitea neurri handi

batean komunikatzen jakitea baita. Harrigarria bada ere, hori ez zaio emakumezko nagusi bati

ere aitortzen. Itzuliko gara honetara.  

Emakumeen kasuan, gaitasun horiek aldatzeko erek, erakusten dute agintzen jakitea ez dela erra-

za; izan ere, gizonezkoentzat ere ez da beti. Emakumeentzat, are zailagoa da, aldez aurreko

ideia bat dagoelako era "berezko" batean agintzen ez dugula eta agintea era egokian erabiltze-

ko tonu, estilo eta mugak aurkitzen ez ditugula. Enplegatuek ideia hori jasotzen dute, esanez ema-

kumezko nagusiak "pasa egiten" direla edo "motz geratzen" direla. 

Jarraian xehetasunez aztertuko dugu uste horien azpian dauden aurreiritziak eta estereotipoak

zein diren.

3.3 KOMUNIKAZIO-ESTILOAK 

ETA AGINTE-MODUAK

Atal honetan, planteatuko dugu emakumezkoen aginte- eta komunikazio-estiloak nola jokatzen di-

ren; horretarako, emakumeok lan-erakundeetan boterea nola erabiltzen dugun sakonago aztertuko

dugu eta, gero, boterearen kudeaketa hori menpeko emakumezko eta gizonezkoek nola ikusten

duten.  

Enpresen bitarteko eta goiko postuetara sartzen direnean, emakumeek bi aukera dituzte. Jakina,

beste bat hautatzea, neurri batean, euren lan-testuinguruaren menpe egongo da (sektorea, enpre-

sa-mota, emakumetze-maila, lan-maila, nagusi diren balio eta arauak etab.). Aukera horiek dira:

emakumezkoena dela jotzen den estiloari lotzea edo Espainian dauden enpresetan oraindik na-

gusi diren estilo eta manerak asimilatzea; bigarren aukera hori, horrenbestez, tradizionalki gizo-

nezkoenak diren praktika batzuk hartzea da (estilo horiek ezaugarri dituzten hizkuntza-formen des-

kribapenaren berri zehatzagoa izateko, kontsultatu Martín Rojo eta Garí Pérez, 2002). 

Orain, bi aukera horiek aztertzeko ariketa bat egingo dugu (gero, zehazkiago deskribatu eta az-

tertuko ditugu): 
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2. ARIKETA

Zer egiten duzu eta nola sentitzen zara?

Zuk zuzentzen duzun ekipo-bilera batean, zure menpeko batek zuk berari enkargatu-

tako txosten bat aurkezten du; ez dirudi, ordea, egokia eta nahikoa denik. Nola adie-

raziko zenioke horrekin pozik ez zaudela eta berriro egiteko betebeharra? 

Zuk zuzentzen duzun ekipo-bilera batean, bertaratutakoei eskatu behar diezu ordute-

giz kanpo ordu batzuk gehiago lanean geratzeko. Nola eskatuko zenieke? 

Zu emakume bakarra zaren eraikuntza-enpresa bateko zuzendaritza-postu batean

hasi zara. Eginkizunak banatzean, zure menpeko batek auzitan jartzen du zuk eman-

dako lana egiteko egokiera, argudio handirik gabe. Zer egingo zenuke orduan?: 

1. Bere iritziari azalpenen bidez erantzungo zenioke;

2. Bere zereginak zein diren gogoraraziko zenioke;

3. Entzungo zenioke eta adierazitakoa berraztertuko zenuke.

Ondorengo zein egoeratan kostatzen zaizu gutxien zerbait egiteko ezetza ematea:

agindu bat ematen dizutenean ala zerbait laguntza edo lankidetza balitz bezala es-

katzen dizutenean?

Nola sentitzen zara autoritariotzat duzun emakumezko nagusi bati buruz?

Nola sentitzen zara pertsona batekin bizitza guztia lanean eman eta, hala ere, bere

bizitza pertsonalaz ezer ezagutzen ez duzunean?

Zeure buruaz antzeman dituzun jokaera asko (eta beharbada gogorra egiten zaizkizunak), adibi-

dez zailtasuna edukitzea ezetz esateko eta nagusitasuna burutu edo zure ikuspuntuak defendatze-

ko, neurri batean, emakumeok dugun estatus-faltaren eta guk gizarte-izaera hori barneratzearen

eragina da. Beharbada, estatus-falta horrek berak, besteak beste, eragin du ere beste alderdi oso

positibo batzuk geureganatzea: adibidez bestea ezerezten ez duen (hitz egiten duen eta begiru-

nea azaltzen duen) nagusitasuna burutzea, baita kideko eta menpekoekin hierarkiak gutxiago

baldintzatutako harremanak ezartzea ere. 
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3.3.1 AGINTEKO HARREMAN-ESTILOA: 

ESTILO DESEGOKIA AL DA?

Ardura-postuetan hasten diren emakumeek duten lehenengo aukera, tradizionalki emakumezkoei

lotutako estilora makurtzea da. Orain, estilo horrek zein komunikazio-baliabide eta -estrategia

hartzen dituen zehazki aztertuko dugu, baita emakumezko nagusien ahotan jarrita horiek erabil-

tzeari buruzko balorazioa zein den. 

•   Lehenengo ezaugarria da solaskideari buruz emakumeek erakutsi ohi dioten arreta handiagoa

(bere nahi, iritzi eta ongizateari buruz). Arreta handiago hori baliabide batzuetan gauzatzen da,

adibidez: hitz egiten hastean gure aurretik hitz egin duena aipatuz hastea ("esan duzun beza-

la..."); hura (emakume edo gizon) maiz aipatzea gure iritzia azaldu ahala ("zuk uste izango

duzu..."; "ez al da hala, Jone?"); eta bukaeran galderatxo betegarriak baliatzea bestearen ikus-

puntua bilatzeko (adibidez: ezta?, ala?, ez al da egia?); gainera, jardun guztia galderaz josten

dugu (zuzenak edo zeharkakoak), solaskidearen iritzia asmatzen saiatzeko eta kontuan hartzeko

("ez dakit zein den zure iritzia, baina nire ustez,..."). 

Edonork, elkarrizketan aritzeko era hori oso positibotzat joko luke, baina erakundeetan jaso ditu-

gun lekukotzen arabera, zenbait eginkizun betetzeko orduan trabagarria izan daiteke, bereziki

oso baloratutako jardueretan, adibidez erabakiak hartzean. Nahiz eta pixkanaka aginte-eredu

demokratikoagoak ezartzen ari diren, denak ematen du aditzera, erabakiak hartzeko prozesuan,

liderra, nagusitasuna duen "burua" jotzen dela erantzukizunaren hartzailetzat. Espektatiba horiek

argi uzten dute zergatik aginte-postuetan dauden emakumeek zenbait jokaera erabiltzean, adibi-

dez solaskideen iritzia eskatzea erabakia hartzeko prozesuaren barnean, euren jokaera irizpide-

faltatzat jo daitekeen, eta ez erabakiak hartzeko unean "iritzia" duten pertsonen ekipoa sortzeko

borondatearen agerpidetzat (Gómez, Martín y Callejo, 2000).

•   Ezaugarri horren osagarria den beste bat, norberaren merituak eta lorpenak ez nabarmendu

eta aldarrikatzea da, eta areago: lausotzea ere, erantzukizuna (egiletasuna) banatzen duten es-

trategien bidez. Estrategia horien artean, azpimarratzekoa da "guk" izenordainaren erabilera

("nik" ez erabiltzearren) agintea, erantzukizuna edo eginkizunak nork burutu dituen adierazteko

orduan. Baliabide hori beharbada lotuta dago emakumeok, lehen, lan-espazioan lehiatzeko hezi

ez izanari. Berriz ere, jokaera hori oso era positiboan baloratzen dugu, baina aurreko kasuan be-

zala, enpresetan eta maila lehiakorrenetan emakumeek duten posizioaren kaltetan eta ahulgarri

suerta daiteke. (1) adibidean ikusiko dugunez, Giza Baliabideen arloko zuzendari batek, langile-

ak hautatzerakoan, bere erantzukizuna hedatu eta lausotu egiten du, baita erantzukizunari uko

egin ere, prozesu horretan egile-funtzioa ez hartzeko ("eurek egiten dute"). (Emakumezko diskur-

tsoaren joera hori, egilea nor den adierazteari uko egitekoa, hainbat autorek aztertu dute; ikus la-

burpen bat: Martín Rojo, 1997).
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(1) —   BERAZ, ZU ARDURATZEN ZARA HAUTAKETA-PROZESU GUZTIAZ

—   Erreklutamendu-prozesuaz zehazki; alegia, prentsan iragarkiak jartzea, iragar-

kiak diseinatzea, eh... edo (ez da ulertzen)rekin harremanetan jartzea; ze batzuetan

erreklutamendua egiten dugu edo zuzenean edo prentsaren bidez edo (ez da

ulertzen)rekin, ezta?..., eta lehenengo hautaketa-prozesua eurek egiten dute. 

(Enpresa pribatuko emakume zuzendari bati egindako elkarrizketa)

•   Beste ezaugarri bat, maiz kritikatua, besteen jokaera arautzeko zeharkako eta ez aginterako

formetara jotzea da (adibidez aginduak ematean). Esate baterako, eman dezagun bi hauen arte-

an dagoen ezberdintasuna: "bukatu gaur txostena, eta 9ak arte behar badu ere, geratuko zara",

edo "txostena gaur amaitzen ez badugu, kontratua galduko dugu eta, beraz, auskalo noiz arte

geratuko beharko garen". Ezaugarri hori, mota transformazionaleko lidergo batetik oso ondo ba-

lora litekeena, emakumezko nagusien kasuan, aipatutako besteetan bezala, era askotako interpre-

tazioak eragin ditzake: uler daiteke ondo, solaskidearekiko begirune-mota dela, beraren gain ez

inposatzeko modua, edo uler daiteke nagusitasun-faltaren barneratzea dela eta, beraz, bere bu-

rua errespetarazteko zailtasunaren erakusgarri. Zeharkakotasuna (2), jakina, gizonezkoei eta

emakumezkoei dagokie, giza komunikazioaren ezinbesteko elementua baita. Hala ere, gizon eta

emakumeek, euren gizarte-posizioaren arabera, joera dute estrategia hori egoera eta era ezber-

dinetan erabiltzeko. Ondorioz, gaizkiulertuak ere sor daitezke. Emakumeon artean, beharbada,

horretara gehiago jotzen dugu kontua denean espazio publikoetan besteen jokaera arautzea, tra-

dizioz ez baitugu toki horietan gizarte-posizio sendorik izan eta, beraz, ezta nagusitasunik ere. 

Kasu horretan, lehengoetan bezala, egiaztatu dugu aginteko zeharkakotasuna ezberdin balora-

tzen dela berau gizonezko edo emakumezko batek erabili. Ardura-postuetako emakumeen artean,

zeharkakotasuna beti da gaitzetsia. Batzuetan, arrazoia da konfiantza- eta segurtasun-ezatzat jo-

tzen dela eta, ondorioz, botere eta aginte-gaitasunekoa. Bestela, jarrera hori kritikatzen da mani-

pulazio-estrategiatzat jotzen delako; izan ere, bestearen oniritzia edukitzeko interesa erretoriko

hutsa omen da, posizio-ezberdintasunak nagusiak agindu bezala aritzera behartzen baitu.

Kontrako aldean, aipatutako ikerketetan egiaztatu ahal izan dugunez, gizonek zeharkakotasuna

baliatzen badute, ez dira auzitan jartzen euren nagusitasun eta gaitasuna.

(2) —   Nik uste dut emakumeak apur bat buru bihurriagokoak direla, ala?

—   BIHURRIAGOAK?

—   ...bai. Zerbait esan behar dizutenean, esan beharrean "zu putakumea zara",

esaten dute "Zu, ziur ez zaude zure amak bere gorputzarekin salerosketan aritu ote

zen..." 

(Administrazioko emakumezko langile batzuen bilera)
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•   Emakumezko estiloari egotzi ohi zaion azken ezaugarri bat eta, aipatutakoek bezala, enpre-

setan arbuioa pizten duena, lanean norberaren isilpeko kontuak ateratzea da, adibidez: "Ez dut

txostena amaitu. Dibortzio-tramiteekin hasi naizenetik ondoezik nago". Isilpeko kontuak elkartru-

katzea beti jo izan da gizarte-harreman horizontalak ezartzeko modu eraginkortzat, antzekotasu-

nak azaltzeko eta elkartasuna adierazteko modua ematen baitu eta, ondorioz, leialtasun-loturak

sortzeko (izan ere, oro har, isilpeko kontua esaten diguna kontsolatu egiten dugu eta adierazten

dugu uler dezakegula, guri ere antzeko zerbait gertatu zaigulako). Jokaera hori ohikoagoa da

emakumeok ezartzen ditugun harremanetan; lan-testuinguruan, ordea, bereziki botere-ezberdinta-

sunak daudenean, oso trabagarria izan daiteke.

(3) —  ...emakumeok nire lanean, maiz egiten dugun akatsa da arazo pertso-

nalak kontatzen dizkiezun [emakumezko] lagunak egitea. Orduan, askotan

gero alde egiten dizu. Nik uste dut gizonek euren artean maiz futbolaz hitz egiten

dutela, edo telebistan ateratako neska oso eder batez. Orduan, gero ez dituzte

emakumeok ditugun tira-bira pertsonalak... 

(Administrazioko emakumezko langile batzuen bilera)

Hala, nagusitzat emakume bat duten emakumezko enplegatuak dira ezaugarri hori gehien kriti-

katzen dutenak; izan ere, zeharkako aginduetan gertatzen den bezala, uste dute jarrera horrek

botere- eta elkartasun-harremanen arteko nahasketa eragiten duela, eta genero bereko kide izate-

agatiko antzekotasunak eta loturek hierarkia-ezberdintasunak ezkutatu eta nahasten dituela, baina

aldi baterako edo noizbehinka baino ez. Beraz, iritzia da erabilera manipulatzailea dela eta mu-

tur-sartze bat, geroago menpekoarentzako ondorio kaltegarriak ere ekar ditzaketenak. Uste da isil-

peko kontua esaten duenaren puntu ahulak erakuts ditzakeela, eta hori are kaltegarriagoa da per-

tsona hori hierarkian beheko posizioan badago. 

(4) —  ORDUAN, NIK DUDAN INPRESIOA DA [EMAKUMEZKO] NAGUSIEK NAHI

DUTELA BIZITZA PRIBATUAREN MUNDUA-ETA LAN-MUNDUTIK BEREIZTEA.

—  BAINA... EZ AL DUTE LORTZEN?  

—  Ez. Gainera, nire nagusiak zuzenean galdera egiten dit eta ez dit exijitzen, bai-

na presionatu egiten nau nire inguruan gertatzen den guztia kontatu diezaiodan.

Gero, apur bat sentsazioa dut nire kontra erabiltzen duela. Alegia, baldin eta...

— Endredatzaileak dira oso

—   ...bai. Hori da, endredatzailea...

—   ...izugarri endredatzaileak. 

—  Bai, berezkoa dugu, eta imajinatu boterea edukita...

(Administrazioko emakumezko langile batzuen bilera)

Orain arte adierazitakoagatik, tipikoki emakumezkoena den komunikazio-estiloa edukitzeak la-

gundu egiten du, emakumezko zuzendariei buruz sortutako irudian, postua betetzeko euren ahul-

dadea edo ezgaitasuna nabarmentzen, edo bestela, bultza dezake faltsutzat eta manipulatzaile-

126



tzat ikusiak izatea. Atera dezakegun mezua ez dirudi oraingoz emakumeontzat oso positiboa de-

nik; izan ere, emakumezko aginte-estiloa erabiltzen badugu, gaitzesten gaituzte, hala lanbide-ar-

loari buruz nola arlo pertsonal eta etikoari buruz ("endredatzaileak", "buru bihurrikoak").

Hurrengo atalean, ikusiko dugu nola, paradoxikoa dirudien arren, antza denez beste aukera har-

tzea ere (estilo inposatzailea) ez den baliozkoa.

3.3.2 AGINTEKO INFORMAZIO-ESTILOA, 

EZ AL DU BALIO ERE?

Erantzukizuneko postuak betetzen dituzten emakumeei eskaintzen zaien bigarren aukera lan-espa-

rruan nagusi diren ohituretara egokitzea eta "informazio-estilo" bat hartzea da, aginduak emateko

garaian zuzenagoa izango den estiloa, erabakiak hartzean hitz egiten duenaren autonomia eta

erantzukizuna gehiago nabarmenduko duena, ekintza jakin batzuk zeinek egin dituen ezkutatuko

ez duena, baizik eta nabarmenduko dena, lotura sozialak ezartzeko garaian konfidentzietara

joko ez duena, etab. Estilo hori erabiltzeko aukera sarritan areagotu egiten da, gizonezko gehia-

go egoteagatik, esaterako, erdi-mailako lanpostuetan; horietan emakumearen agintea zalantzan

jartzeko arrisku handiagoa baitago. Nolanahi ere, tradizioz gizonezko nagusien ohikotzat hartu-

tako moldeetara eta gisara egokitzeak ere ez du arrakasta ziurtatzen. Izan ere, aurrerago ikusiko

dugunez, sarritan emakumezko nagusiak espezimen bitxitzat hartzea dakar horrek, agintariaren-

gandik, baina ez emakumearengandik, espero den bezala jokatzeagatik (ildo horretatik, paradig-

matikoa da Margaret Thatcher nagusiaren kasua).

Emakumeok sarritan kritikatu egiten gaituzte, agintearen jardunean, gure jokabidean itxuraz tarte-

ko bidea ezagutzen ez dugula argudiatuz. Enpresetan esan ohi da emakumea oso zeharkako mo-

duetatik oihuka emandako agindu zorrotzera pasatzen dela; izan ere, behin eta berriz esaten da

emakumezko nagusiak garrasika ematen dituela aginduak.

(5) — Nire kasu zehatzean, nire nagusia, nola esan, ez du hitz egiten, garrasi

baizik

(Administrazioan enplegatutako emakume-talde baten bilera)

3.4 EMAKUMEZKO NAGUSIEN 

IRUDIA: MENDEKOAK 

ALA TIRANOAK?

Orain arte aztertutakoak erakusten du, harreman-estiloaren berezko komunikazio-erabilerak eta -

ohiturak oso baliagarriak izan arren, zenbaitetan baztertu egiten direla, esaterako lanaren espa-

rruan; bertan estereotipo sexistak nagusitzen direlako edo emakumeen agintea ezagutu edo onar-

tzeko eragozpen handiak daudelako. Estereotipo eta eragozpen horiek zergatik irauten duten

azaltzen hasi aurretik, ariketa honetan, lanaren esparruaren emakumeari buruz gehien errepika-

tzen diren irudietako batzuk aztertuko ditugu.
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3. ARIKETA

Ondoko iruzkin hauek emakumezko langileen zein irudi iradokitzen dizkizute?

Neskato horiek (irakasleak) ikusten ditudanean fakultatetik ordu horretan ate-

ratzen, bere etxean bazkaria zeinek egingo duen galdetzen diot nire buruari.

Zer moduz zuzendari nagusi berria?

Oso hanka politak ditu.

Ondoko iruzkin hauek gogaikarriak iruditzen al zaizkizu? Hala bada, zure ustez zer

egin beharko litzateke horrelakoak behin eta berriz entzutean?

Ondoko adibideok eguneroko elkarrizketetan ohikoak diren esaerak biltzen dituzte.

Emakumezko nagusien zein irudi eta estereotipo ematen dituzte aditzera?

—   Argi eta garbi ikusten da etxean berak agintzen duela

—   Apaingarri gisa jarri dute zuzendari

—   A zer sarjentua, burdinazko andrea da

—   Bere armak erabiliz egin zuen gora

—   Erosketaren kontua balitz bezala darama aurrekontua

Ondorengo adibideak ere oso maiz entzuten ditugu. Horietan gizona erreferentzia-

puntu gisa ageri da, ez baita zalantzan jartzen ez haren gaitasuna ez eta presta-

kuntza ere, eta oinarritzat erabiltzen da emakumezko kideen balioa (balio dutenena,

gizonak adina lan egiten dutenena) neurtzeko. Uste al duzu halako konparazioek

emakumezko langileen irudi positiboa sortzen laguntzen dutela?

"Emakumeak gizonak bezain ondo edo hobeto lan egiten du"

"Emakumea gizona bezain kualifikatuta edo gehiago dago"

Lanaren esparruan emakumeak erabil ditzakeen komunikazio-baliabideak aztertu ditugunean iku-

sitako aipamenetako batzuek emakumezkoen aginte-moduak baloratu ahal izateko funtsezko ger-

takari baten arrastoa ematen digu: agintea duten emakumeak bere jardunean neurriz kanpo jo-

katzen dutela edo aginte horretan jarduteko gaitasunik ez dutela esateko joera. Ondoko adibide-

an ikusten denez, bi aukera hauek ematen dira soilik: emakumezko nagusiak "beldurtiak" dira

edota duten boterea neurriz kanpo erabiltzen dute eta "oso oldarkorrak" dira.

(6) —   ba, adibidez, alde batetik ohiko kontserbadore eta beldurtia dago;eta, bes-

tetik, oso oldarkorra dena, zure ondotik pasa eta oina zapaldu eta, gainera, ga-

rrasi egiten dizuna…

(Enpresa pribatuetan enplegatutako gizon-talde baten bilera)
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Aurrekoaren antzeko adibideek egiaztatu egiten dituzte arazo horri buruz egin ditugun azterlan

batzuetan (ikus, adibidez, Gómez, Martín y Callejo, 2000; Gómez, Martín, Callejo y Delgado,

1994) jasotako datuak. Lanaren esparruan oinarrizko bi irudi azaltzen dira erantzukizunezko pos-

tuak dituzten emakumeen inguruan: "bigunarena" irudia eta "zorrotzarena". Ikusiko dugunez, bi

kasuetan, agintean behar bezala jarduteko emakumearen ustezko ezgaitasuna ematen da aditze-

ra. Irudi estereotipikoak eta kaltegarriak dira, emakumeen boterea oraindik ere gaitzesten dela

agerian uzten dutenak.

Oro har, "bigunak", "iristen ez direnak", laneko aginterik gabekotzat hartzen dira, ustez gutxie-

neko maila profesionala ematen ez dutelako edo aginte-gaitasunik ez dutelako. Kasu horretan,

mendekoek haren agintea onartzeko eragozpenak jartzen dituzte. Eragozpen horiek, agintzeko

modu femeninoa argudiatuz hain zuzen, emakumezko nagusiei gaitasuna ukatzen dieten hainbat

irudiren bidez adierazten dira. Gainera, emakumeei buruz dauden estereotipo zaharkituenekin lo-

tzen dituzte, ikusiko dugunez. Bigarren kasuan, emakumezko nagusi "zorrotzei" buruz hitz egite-

an, haien agintea ukatu egiten da eta gehiegizko aginte-jarduntzat hartzen da. Benetako aginterik

gabeko emakumeak lirateke, agintean neurriz kanpo jarduteagatik. "Neurriz kanpokotzat" har-

tzen dira, bai gizonezkoek baino gehiago egiten dutelako lan, bai haiek baino indartsuago ager-

tzen direlako (hori, emakumezko nagusien kasuan, gainerakoei nagusitzeko behartzat ikusten da

beti). Emakumeen boterearekiko eragozpenak eta beldurra beraiek irudikatzeko erabiltzen diren

irudietan antzematen dira. Irudi horiek boterearen feminitatea ukatzeko eta gizonezkoei dagokie-

la adierazteko joera dute.

Azaldu berri duguna laburbilduz, esan genezake, beste jokabide batzuekin gertatzen den beza-

laxe, komunikazioan ere agintearen oinarrizko nozioa gizonezkoekin lotzen dela. Ondorioz,

erantzukizunezko postuetan dauden emakumeen irudiak ez ezik, haien komunikazio-jokabideak

ere generoak ezartzen ditu. Beste hitzetan esanda, agintearen eta maskulinitatearen arteko lotura

hori itxura fisikoagatiko (gizonezkoen ahots ozenagoa, altuera handiagoa, etab.) lotura hutsa bai-

no sakonagoa da. Arazo nagusia da hizkuntz sisteman bertan agintea gizonaren munduari lotzen

zaiola: ahots-tonua, aginduaren doinua, hitz egiteko zuzeneko aginte-ekintzen hobespena, etab.

Aurreiritzi eta lotura horien ondorioz, lanean erantzukizunezko postuak dituzten Espainiako ema-

kumeak, agintean diharduten bitartean, sarritan behartuta egoten dira eginahalak egiten euren

agintea minimizatu eta disimulatzeko. Hala, esate baterako, aginduak eman eta eskakizunak

ezartzeko garaian, adierazpide zeharkakoak eta inpertsonalak erabiltzen dituztenean, badirudi

hierarkia asaldatzen ari direla. Izan ere, lanaren esparruan, mendeko posizioa duen pertsonaren-

gandik goragokoarekiko begirunea erakusteko eta hura ez mintzeko kontu izatea espero da. Eta

alderantziz, ordea, hau da, goragokoarengandik mendekoarengana, aukerak zabalik daude.

Nolanahi ere, aukera horiek egiaz mugatuta daude emakumezko nagusien kasuan boterearen eta

gizonaren arteko loturaren ondorioz baldintzatuta daudelako eta lotura horrek erantzukizunezko

postua duen emakumea premiazko posizioan jartzen duelako. Espainiako enpresetan zabaltzen

ari den zuzendaritza-eredua aditzera ematean lehen esan bezala, besteengandik -mendekoen-

gandik- aintzatespena lortzea funtsezkoa baldin bada agintean jarduteko, lanaren esparruan
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oraindik dirauen emakumearekiko gaitzespenak zaildu egingo du agintean jardutea eta emaku-

mezko nagusia behartuko du, goragokoak ez mintzeko baino, mendekoak eta kidekoak ez min-

tzeko gehiago kezkatzera.

4. Boterea eta generoa
Lanaren esparruan boterea duten emakumeek aurre egin beharreko egoera zail horrek itxiera so-

zialaren (menderatze soziala) kontzeptua (Bernstein-ek soziolinguistikaren esparruari aplikatuta-

koa) gogorarazten digu. Itxiera sozialaren kontzeptu horrekin ondoko prozesu hau aditzera eman

nahi dugu: talde sozialak baliabide jakin batzuen gaineko erabateko kontrola mantentzen saia-

tzen dira, eta baliabide horietarako sarbide mugatzen dute. Hizkuntza eta komunikatzeko era, es-

tatus desberdinekin lotutako edozein elementu bezalaxe, itxiera sozial gisa erabil daitezke.

Aztertzen ari garen kasuan, gizonari, itxuraz, erakundeetan aginterako komunikazio-estilo berezi-

rik ez zaie eskatzen, eta emakumezkoek, berriz, antza denez ez dute komunikazio-estilo egokirik.

Eskakizunen desberdintasun horrek bazterketa-prozesu bat dakar berekin. Prozesu horren bidez,

erakundearen barruan baliabide eta posizio garrantzitsuak eskuratzea oztopatu, edo galarazi

ere, egiten zaie emakumeei. Bazterketa horrek, era berean, goi-mailako ondasun eta posizio ho-

riek nagusi diren ohituren bitartez eskuratzea ekar dezake berekin. Baina jokabide hori ere ema-

kumeentzat ez da erabat arrakastatsua izango, boterearen eta maskulinitatearen arteko jadanik

aipatutako loturaren azpian dauden indarreko genero-estereotipoen arabera baloratzen jarraituko

delako. Halakoetan, emaitza gisa, emakumezko nagusia "emakumegabetu" ohi da; beste hitz ba-

tzuetan, haren boterea onar daiteke baina ez da femeninotzat ikusten. Aztertu dugun eztabaida-

taldeetako batean adierazi bezala: "emakumeak oraindik gizonago izan behar du lidergoan jar-

duteko".

Izan ere, gure azterlanetan egiaztatu dugunez, emakumezko zuzendariei buruz aipatu berri ditu-

gun bi irudi-mota horietatik ohikoena da dagozkion jardueretan eta agintean emakumeek neurriz

kanpo jarduten dutela planteatzen duena; hala, emakumeak ikastunagoak eta langileagoak, bai-

na, baita ere, kontrolatzaileagoak, zorrotzagoak, etab. Hala ere, esan beharra dago emakumea-

ren irudi horrek, desitxuratua bada ere, aditzera ematen duela gizonezko kidekoak baino "gehia-

go" izateko betebeharra, lanean boterezko postuetara iritsi nahi izanez gero bete beharrekoa.

Eta, azkenik postu horietara iristen direnean, gehiago izaten jarraitu eta gehiago ahalegindu be-

har dute, nabarmenagoak izateagatik eta ingurunearen errezeloagatik. Espainiako enpresan na-

gusitzen den aginte-eredua oraindik ere gizonezkoena denez, emakumeek sarritan eredu hori erre-

ferentzia gisa hartu behar dute. Horrek, gizonezkoan erabat nagusi diren laneko testuinguruetan

batez ere, emakumeengandik espero diren komunikazio-jokabide asko ezabatzea dakar berekin.

Hala, askotan, emakume ugari azkenean oso desberdin ikusten eta agertzen dira, postu horiek be-

reganatu aurreko egoerarekiko edota beste testuinguru edo egoera batzuetan duten jokabideare-

kiko.
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Eta horregatik gehiago izan behar dute, batik bat, gizonari ematen zaion aginterik ez duelako.

Hori da lanaren arloan erantzukizunezko postuak dituzten emakumeek aurre egin beharreko ara-

zo nagusia. Ikusi dugunez, gaur egun, agindu ahal izateko eta bete-betean onartua izateko, na-

gusiak "agintea" izan behar du, ez bakarrik eskumena edo boterea; mendekoengandik "errespe-

tua lortu" behar du.

Baina, ezagutza hori lortzeko funtsezkoa da agintzen eta erabakitzen denaren zergatia azaltzea;

helburua ez baita bakarrik enplegatuek organigramaren barruko maila hierarkikoa ezagutzea,

agindutakoaren zergatia ere ezagutzea baizik. Hori da emakumezko nagusien komunikatzeko

erarekiko kritikak oinarri duen funtsezko puntuetako bat. izan ere, mendekoek adierazten dutenez,

emakumezko nagusiek zorrotz eta inposatuz jokatzen dute agindu bat ematean; beharrezko azal-

penak eta argudioak nahita saihestuko balituzte bezala zerbait agintzeko garaian. Kritika horrek

agerian uzten du lanean erantzukizunezko postuak dituzten emakumeekiko ukapena, gizonezkoen

ohiko informazio-estilo inposatzaileagoa erabiltzeko garaian.

Kritika horiek gorabehera, badirudi batzuetan errealitateak bultzatu egiten duela nagusi diren ohi-

turak hartzera. Ildo horretatik, emakumezko zuzendari batzuek azaltzen dutenez, ahultasun-seina-

le gisa interpreta daitekeen komunikazio-jokabide oro saihestera behartuta daude; "babesgarri"

bat jarri behar dute, indartsuagoak direla eta posizio hierarkiko hori betetzeko behar adina irmo-

ak direla erakusteko. Hala, zenbaitetan, zorrotzago agertzeko joera dute, baina espero dena bai-

no zorrotzagotzat ere ikusten dituzte, zorroztasuna ez baita ez espero ez eta onartzen ere ema-

kumezkoengan. Aldiz, gizonezko zuzendariak ez dituzte ia inoiz "zorroztzat" ikusten, eta horien

ahalegina ez sekula baloratzen karguaren "neurriz kanpoko" jarduntzat. Babesgarri-behar horre-

tatik eta gizonaren agintearen aurrean emakumearen agintea onartzeko oraindik dauden oztopo

sendoetatik sortu da emakumezko nagusien ohiko irudia, gizondutako emakume zorrotzena ale-

gia.

Baina, emakumezko zuzendariek "babesgarriaren" beharra dutela sentitzen badute, bere lanean

aldez aurretik eta etengabe zalantzan jartzen dituztelako da, emakume izateagatik besterik gabe.

Hala ere, aipatutako irudiek erakusten dutenez, emakumezkoen agintearekiko gizartearen eta la-

naren arloko ukapena beraiek soilik sorrarazitako arazotzat hartzen da; baina, egiaz, ez gizo-

nezkoek ez emakumezkoek ez dute bete-betean onartzen emakume batek boterean jardutea.

Ukapen hori are eta handiagoa da emakumezkoaren agintea egunero onartu beharra daukatenen

artean. Hain zuzen ere, gure datuen arabera, emakumezko goragokoak dituzten enplegatuek ba-

loratzen dute gaizkien emakumearen agintea. Izan ere, kalifikatzaile garratzenetako asko gehien

diskriminatuta dauden emakumeengandik datoz oro har: mendeko lanpostuak dituzten emakume-

ak, euren kritiketan, generoen sistemak eta gizonaren nagusitasunak ezarritako gizarte-zatiketa

asko islatzen dituztenak.

Atal honetan esandakoa laburtzeko, emakumezkoak enpresan botere-postuetara iristen direnean,

gizonezkoek beretzat araupetutako eremua topatzen dute eta, horrenbestez, ahultasun-egoeran

geratzen dira. Egoera horrek maiz bultza egiten ditu gizonak baino "gehiago" izatera eta aginte-

aren jardun naturalagoan -oztopo gutxiago dituena- lor daitezkeen zenbait alderdi ezabatzera,

besteak beste, mendekoen partaidetza bultzatzea eta komunikazio-estilo ez hain zuzenak eta ze-
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harkakoagoak erabiltzea. Hala gertatzen ez bada (behintzat hori da enplegatuen pertzepzioa)

gatazkak sortzen dira, eta gatazka horien ondorio garrantzitsuena emakumeak "agintzen ez da-

kienaren" eta erantzukizunezko postu batera hura igotzea arriskutsua denaren hasierako ikuspe-

gia indartzea da, sektore eta enpresa askotan oraindik dirauena.

Baina, lehen ikusi bezala, "emakumezkoaren ohikoa" den komunikazio-estiloa erabiltzen duen

emakumezko nagusia ere baztertzen da. Ondorioz, ezinbestean, emakumeak lanaren esparruan

boterea izateko "ordaindu" egin behar duela esan behar da. Laneko boterea gizonarekin lotzen

duen eta gizartean nagusitzen den logikak emakumeak egoera zailean uzten ditu beti, eta gizo-

nezkoen ordenan sartu eta komunikazio-mota informatiboagora jotzen badute nahiz eredu hori

"hautsi" eta modu erlazionalagoan komunikatzen badira, betiere gaizki baloratzen dituzte kar-

guaren jardunean eta euren lanari buruzko aurreiritziak ematen dira, goian azaldutako irudiek

erakusten dutenez.

Emakumezko nagusiak gizonezkoak baino gehiago edo gutxiago dira, irudi horien arabera.

Baina aipatutako irudien mezu inplizitua argia da: laneko agintea izateko gizonezkoa izan behar

da (naturaltzat hartutako aginte-modu bakarra gizonezkoena delako): eta, horregatik, emakumez-

koen komunikazio-moduak eta boterearen jardunak behartuak eta, horrenbestez, baztertuak izan

behar dute nahitaez. Hala, gure gizarteetan oraindik nagusi den genero-sisteman gailentzen da.

5. Harreman bertikalak eta 
horizontalak: emakumezko 

nagusien gizarte-isolamendua
Orain arte, oso alderdi garrantzitsua jorratu dugu emakumeak erantzukizunezko postuetan sartze-

ari eta jarduteari dagokionez: haien agintea baloratzeko erabiltzen diren estereotipoak eta au-

rreiritziak. Atal honetan, emakumezkoen lanbide-ibilbidea garatzeko eta lan-erakundeetan inte-

gratzeko garaian erakunde horietan ezartzen diren harremanek eta sare sozialek duten berebizi-

ko garrantzia erakutsi nahi dugu (ikus Martín Rojo y Garí Pérez, 2002).

Agintearen kasuan gertatzen den bezala, arrasto ugarik erakusten dute erakundeetan komunika-

zioa antolatzeko moduak, emakumearen edozein jokabide desegoki bihurtzeaz gain, haren gi-

zarte-isolamenduan ere eragina duela, enpresetan ezartzen diren sare sozialetan integratzea oz-

topatzen baitu. Zailtasun hori argitzeko, batez ere, gizonezkoek euren kidekoekin ezartzen dituz-

ten harreman horizontalez (berdinen sareak) arituko gara, eta, gainetik, goragokoekin ezartzen

dituzten harreman bertikalez (aholkularitzak eta babesak). Azkenik, isolamendu-egoera horretan,

ikusiko dugu nola emakumezko nagusiak, itxura batean, hierarkian maila txikiagoetan dauden

emakumeengana itzultzen dira, zehazki, idazkariengana. Idazkariekin harreman estua izateko jo-

era horrek isolamendu-sentsazioa arintzen du, baina nahasmenaz betetako harremanak sorraraz-

ten ditu.
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(7) —   Anorexiko hori. Ez genuen inoiz traturik izan. Nagusi guztien artean nagu-

sienaz ari naiz. Nagusia baitzen, eta ukiezina. Eta, gainera, izugarrizko umore txa-

rrekoa. Eta, bat-batean, norbaiten urtebetetzeko festatxo horietako batean, hasi zi-

tzaidan esaten oporretara joan zela, gizon bat ezagutu zuela, ezin zuela jan eta ez

dakit zer gehiago. Eta zenbait xehetasun kontatzen hasi zitzaidan. Eta bitartean, tor-

tilla janez, tortilla-platerkada osoa bukatu zuen. Ni aho zabalik nengoen eta nire ar-

tean esaten nuen: ez da isiltzen. Eta, bat-batean, bere bizitzari buruzko xe-

hetasun ezkutukoenak kontatu ondoren, ez dit berriro gaiari buruz ezer esan.

Eta, nire artean, sinestezina da. Eta, gainera, mesederen bat eskatu izan diodanean,

ezertaz ezagutzen ez banindu bezala.

(Enpresa pribatuetan enplegatutako emakume-talde baten bilera)

Aztertzen egon garen komunikazio-ordena horrek eta, zehazki, komunikazio informalean jorra

daitezkeen gaietan eragina duten murrizketek areagotu egiten dute isolamendu hori, ikusiko du-

gunez. Isolamendu horretan, emakumezkoek hobesten dituzten elkarrizketa-gaiak eta komunika-

zio-moduak lanaren esparruan barne hartzeko gizonezko askok oraindik ere duten zailtasunaga-

tik erakusten duten "deserosotasunak", eta batzuetan ondoezak ere, badu zerikusia (antzeko on-

dorioak ateratzen ditu Bhatnagar-ek, 1988).

5.1 KIDEKOEN SAREAK

Lan-erakundeetan emakumearen isolamenduan eragina duten faktoreak aztertzeko, orain kideko-

en sareei buruz arituko gara. Lanean posizio bera duten gizabanakoen artean ezartzen diren ha-

rreman informalak dira.

4. ARIKETA

Jadanik ikusi dugu kapitulu honen helburu nagusietakoa gogoeta eragitea dela nor-

beraren komunikazio- eta aginte-estiloen inguruan. Atal honetan, lantokian kidekoe-

kin eta goragokoekin egunero dituzun harremanak nolakoak diren ere aztertuko

dugu.

Orain proposatzen dizugun praktika autogogoeta-eragiketa da ere. Lehenik eta

behin, lanaren esparruan gizonek eta emakumeek dituzten harremanei eta, beraz,

komunikatzeko moduei buruz zure pertzepzioa zein den azter dezazun nahi dugu.

Horretarako, ondoko adierazpen hauek aztertu eta galdetu zure buruari egiazkoak

ala faltsuak ote diren.
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Lanean etenaldi bat egiten dugunean kafea hartzeko, emakumeek gizonek baino

gehiago hitz egiten dute, eta beraiek animatzen dute elkarrizketa beti.

Egia [] Faltsua  []

Batzarretan eta hitzaldietan, bilera- edo ekitaldi-aretoak gainezka daudela, gizonez-

koei ez zaie hain zaila egiten beste esku-hartzaileek esandakoari buruzko iritzia

emateko jendaurrean hitz egitea, tauletara igotzea eta esku hartzea.

Egia [] Faltsua  []

Gizonezko lankide bat lantokian hasten denean, gizonak irekiago eta adiskidetsua-

go agertzen dira harekin, eta behar duen guztirako eskaintzen dute bere burua.

Egia [] Faltsua  []

Ospakizun handietan, esaterako Gabonetako afarietan, gizonezkoek euren egoera

pertsonalari buruz hitz egiten dute, ezkongabeak ala ezkonduak diren, seme-alaba-

rik duten eta zer gertatzen zaien esaten dute.

Egia [] Faltsua  []

Emakumeek gehiago atsegin dute talde handi eta zaratatsuetan ateratzea, leku lasai

batean lagun batekin edo birekin hitz egiteko elkartzea baino.

Egia [] Faltsua  []

Talde handietan, emakumezkoak beti dira bromazaleenak, bitxikeria lizunenak kon-

tatzen dituztenak.

Egia [] Faltsua  []

Gizonek sexuaz talde txikietan hitz egiten dute, euren arazoei eta desirei buruzko iri-

tziak elkarri emateko.

Egia [] Faltsua  []

Zure erantzunetan antzemango zenuen gizonek eta emakumeek gai desberdinetara jotzeko eta

modu desberdinean hitz egiteko joera dugula. Azter dezagun orain zertan diren desberdintasun

horiek.
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5.1.1 HIZPIDEAK

Tannen-ek (2001) proposatzen du lanaren esparruan "hizpide nagusiekin batera" (3) (adibidez,

lana) "hizpide txikiak" ateratzen direla. Gainera, horri buruz dio genero bakoitzak hobespen des-

berdinak erakusten dituela une bakoitzerako gutxi-asko egokiak diren gai jakin batzuk aukeratu

edo kontuan hartzeko garaian. Hala, antzeman da emakumeek negozioak euren bizitza pribatua-

ri eta pertsonalari buruzko elkarrizketekin nahasten dituztela. Gizonek, berriz, itxuraz nahiago

dute euren zaletasunez hitz egitea, euren harreman pertsonalen inguruan baino gehiago.

(8) —  ... nik, bulegoan ikusten ditudan gizonak futbolari buruz, zezenketa-

ri buruz eta arrantzari buruz hitz egiten ikusten ditut; ez ordea euren emaz-

teari buruz eta abar eta abar hitz egiten.

(Administrazioan enplegatutako emakume-talde baten bilera)

Izan ere, gizonek sarritan zailtasunak izaten dituzte euren emakumezko kide edo nagusiekin elka-

rrizketa xumeak ezartzearren gai egokiak aurkitzeko garaian.

(9) —  Tira, nik ez dut sekula nagusirik izan, baina ziur nago astelehen batean la-

nera iristen zarenean hitz egiteko gai gehiago dituzula gizon batekin emakume bate-

kin baino. Askoz ere gehiago. Hau da, emakume batekin hitz egiteko garaian ez da-

kizu zer esan ere.

(Enpresa pribatuetan enplegatutako gizon-talde baten bilera)

Hautaketa desberdina izateaz gain, genero bakoitzak balorazio desberdina egiten du aipatutako

gaiak lanaren esparruan barne hartzearen bidezkotasunari buruz. Gizonen kasuan, lanaren arlo-

an aisiari, sexuari edo adiskidetasunari buruzko gaiak sartzeak itxuraz ez dakar inolako arriskurik

eremu horretan duen posiziorako eta integraziorako. Gizonak bere bizitza pribatua ezagutzera

ematen badu ere, horrela harreman-estiloa hautatuz, balorazioa nahiko positiboa da, batez ere

haren emakumezko mendekoentzat ("atsegina" da), emakumezko nagusien kasuan ez bezala, le-

hen ikusi bezala:

(10) —  Bai, niri, nire nagusiak bere familiaren inguruko gauzak kontatu dizkit, bai-

na modu atseginean. Hobeto sentitu naiz berak kontatu dizkidanean, beste emaku-

me horrek kontatzen zizkidanean baino.

(Administrazioan enplegatutako emakume-talde baten bilera)

Lankideen arteko komunikazio informalean ohikoenak diren gaietara egokitzeko, antzematen da

emakumeek ahalegin handiagoa egiten dutela nagusi diren hizpideetara moldatzen saiatzeko.
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(11) —  Niri futbola bost axola zait; baina gosarian, gehien hitz egiten den unea

izanik, kasualitate hutsez jarraitzen dut, besterik gabe. Telebista-programei buruzko

gaiekin bezalaxe.

(Enpresa pribatuetan enplegatutako emakume-talde baten bilera)

Beste ikerketa batzuetan (Henley y Thorne, 1977; Kramarae, 1981; Tannen, 2001) erakutsi beza-

la, gizonek, ordea, itxura batean ez dute egokitzapen-ahalegin bera egiten.

(12) —  Nik ez diot entzun gizonezko lankide bakar bati ere arropaz hitz egiten.

Eta zuek?

—  Nik ere ez.

—  Ba nik bai..

—  Nik bai.

—  Esaten ari zaren maila horretan, ez.

—  Alkandora eta antzekoei buruz, noiz edo noiz.

—  Automobilei buruz.

(Enpresa pribatuetan enplegatutako emakume-talde baten bilera)

Duela oso gutxi arte, erakundeetan gizonen giroa nagusitzen zen, euren ohitura eta forma domi-

natzaileekin. Horrek kidekoen arteko harreman-sareak gizonen arteko harremanetara mugatzen

zituen. Giro horretan, estilo informala eta oso gizonezkoena harro erakusten zen eta kontaktu fisi-

koa (zapladak, esaterako), adierazpen ozarrak, juramentuak, gai sexualei buruzko madarikazio-

ak eta eztabaida berotuak zeuden beti.

Gizonezkoek sarritan aipatzen duten emakumea lan-ingurunean egoteak dakarren nahasmena

eta, ondorioz, harremanetan jartzeko modua aldatzeko zailtasuna.

(13) —  Eta zuk tratua asko zaintzen duzu. Zurekin bat nator. Ezin diozu esan: biz-

kor, alu hori, zoaz hemendik eta…

(Enpresa pribatuetako eta administrazioko gizonezko zuzendari-talde baten bilera)

Gizonen deserosotasun hori, eta horrek itxuraz dakarren estresa, gizonen ustez emakumeen isola-

menduaren arrazoietako bat da, eta sarritan argudio hori erabiltzen dute gizonezko lankide askok

emakumezko kide zuzendariekiko duten distantzia azaltzeko.

5.1.2 TESTUINGURU-EGOERAK

Azkenik, harreman informalek agertoki jakin batzuk behar dituzte harremanak ez hain formalak

bilakatzeko, tentsioak baretzeko eta botere-harremanak hain agerikoak ez izateko. Zenbait egoe-

ratan, hala nola, kafearen garaian, bazkalondoan, festetan, Gabonetako afarietan edo gaueko ir-

teeretan, harreman errazagoak eta informalagoak ezar daitezke, eta horietatik harreman-sare

egonkorragoak sor daitezke. Harrigarria badirudi ere, egoera-mota horietan parte hartzeak ozto-

poak ere ekar diezazkiguke emakumeoi. Harreman horiek kideko hierarkikoen artean sortzen di-
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renean, batez ere gizonen nagusitasun handiko sektore eta esparruetan, emakumezkoak testuin-

guru horietatik baztertu egiten dira, gizonen gustuak eta hautaketak nagusitzen direlako. Ondoko

adibidean argi ikusten da hori.

(14) —  Emaztea bideetako injinerua dut, erabat gizonezkoen mundua da. Mundu

horretan, errepideetako klubak, tira hemen emakumerik ez dagoenez, errepideetako

klubak obra-ingeniariez eta antzekoez betetzen dira. Orduan, bi bazkari-mota

dituzte: emaztea doan bazkaria eta emaztea ez doan bazkaria.

(Enpresa pribatuetako eta administrazioko gizonezko zuzendari-talde baten bilera)

Egoera horietan, emakumeek estilo bat aurkitu beharko dute, eta euren jokabideetako asko gai-

tzesten dituzten aurreiritziak arintzea lortu beharko dute. (13.) eta (14.) adibideetan ikusten de-

nez, oraingoz, egokitzat joko den estiloa ez izatea nagusi da testuinguru informal horietan ere.

Gizonezko kidekoen sareen isolamendu eta bazterketa erlatibo horren gizarte-inplikazioei buruz

ohartarazi beharra dago. Izan ere, sare horietan, zuzendarien mailan, biltzen da benetako bote-

rea. Gure ikerketen ondoren, gure ustez gizonezkoen sareek emakumea baztertzeko mekanismo

gisa dihardute, beste generoarekiko "deserosotasunagatik" justifikatutakoa, lehen esan bezala.

Mekanismo horrek erakundearen barruan eragina kentzen dio emakumeari, haren sustapena oz-

topatzen du eta emakumezkoen komunikazio- eta aginte-estiloari buruzko estereotipoek eta aurrei-

ritziek indarrean jarrai dezaten laguntzen du.

Emakumeak jasaten duen marjinazio horri, oso maiz, erreferentziazko emakume-ereduak eta ha-

ren ibilbide profesionala zainduko duten eta jokoaren arauak erakutsiko dioten aholkulariak aur-

kitzeko zailtasuna erantsi behar zaio.
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5. ARIKETA

Ariketa honen bidez, helburua da gainerakoekin duzun eguneroko komunikazioan

zer egiten duzun eta nola sentitzen zaren pentsatzea da; ondoren, zure lankideekin

harremanetan jartzeko garaian erabiltzen duzun ereduak izan ditzakeen ondorioen

inguruan gogoeta egin dezazun.

Zer egiten duzu eta nola sentitzen zara?

Zure lantokian, zeinekin sentitzen zara gustuen, lanarekin zerikusi zuzena ez duten

baina lanean eroso sentiarazten zaituzten gauzei buruz hizketan?

—   Zure idazkariarekin

—   Emakumezko zure lankide batekin

—   Gizonezko zure lankide batekin

Nola jartzen zara harremanetan lankideekin?

—   Noizbehinka haiekin ateratzen zara

—   Lanaldian zehar edo hura amaitzean kafe bat edo ardo bat hartzen duzu

—   Gai edo zaletasun komun bat bilatzen duzu, berriketa-gai bat izateko

Azken aukera hautatu baduzu, zein gai dituzu gogokoen emakumeekin hitz egitean?

—   Zure seme-alabak, baldin badituzu

—   Kirolak

—   Etxea

—   Bestelako zaletasunak

—   Gai politikoak

—   Gaurkotasunezko gaiak

—   Laneko zure eguneroko lorpenak

Egindako aukeraketa ziur aski desberdina izango da solaskideak gizonezkoak edo

mistoak (gizon-emakumeak) direnean. Zein gai aukeratuko zenituzke kasu bakoitze-

an?

Zure enpresan gehienak gizonak dira. Gizonezko lankideekin harreman informalak

ezartzeko zein oztopo dituzu?

—   Zure enpresan ez dago horretarako gunerik

—   Ez dakizu zertaz hitz egin

—   Ez zaizu haiekin ateratzea gustatzen, zuretzat aspergarriak diren gauzekin di-

bertitzen direlako

—   Ez duzu gogoko haiekin ateratzea, nola tratatzen zaituzten atsegin ez duzulako

138



Zure enpresan gehienak emakumeak dira. Emakumezko lankideekin harreman infor-

malak ezartzeko zein oztopo dituzu?

—   Zure enpresan ez dago horretarako gunerik

—   Ez dakizu zertaz hitz egin

—   Haiekin ateratzea ez zaizu batere gustatzen, zuretzat aspergarriak diren gauze-

kin dibertitzen direlako

—   Ez duzu batere gogoko haiekin ateratzea, ondoren ordaindu ohi diren arazo

pertsonalak agerian uzten direlako

Zenbait lankideren arteko harreman informal horietan, zure ustez zein irudi ematen

duzu batez ere?

—   Fidatzekoa den lankidearena

—   Langile trebe eta eraginkorrarena

—   Pertsona atsegin eta adeitsuarena

—   Pertsona azkar eta ondo prestatuarena

Zure ustez bilera informaletan hurbilenak dituzun gizonezko lankideek zein irudi

nahiago dute eman zure aurrean?

—   Fidatzekoa den lankidearena

—   Langile trebe eta eraginkorrarena

—   Pertsona atsegin eta adeitsuarena

—   Pertsona azkar eta ondo prestatuarena

Desberdintasunik antzeman baduzu, zure ustez egoera horietan eman daitekeen iru-

diak eraginik izan al dezake beste esparru batzuetan, esaterako, zuetako zein mai-

laz igoko den aukeratzeko garaian?

Oraintxe egin duzun ariketan, ziur aski, aztertu diren egoeretako batekin zure burua identifikatuko

zenuen, eta ikusi ditugun dilemetako baten aurrean aurkitu zinen. Ondoeza horri eta dilema horiei

ere aurre egin beharko zenizkien eguneroko lanean, emakumezko zuzendarien isolamendu han-

diagoak oztopatu egiten baitu gure zereginetan jardutea. Erakunde batean lehen aldiz sartzen ga-

renean, batik bat erantzukizunezko posturen bat bete behar badugu, garrantzitsua da, lanaren al-

derdi teknikoak ez ezik, ohiturak, egiteko moduak eta inguruan ditugunei buruzko xehetasun ba-

tzuk ezagutzea. Garrantzitsua da ere, eta zati batean horren ondorio da, kidekoen talde eta era-

kunde batekoa izatearen sentimendua garatzea. Hain zuzen ere, sartu berriekiko interesatzen di-

ren gure goragokoek eta harremanetan jartzen garen kidekoek eman diezagukete beharrezko

ezagutza hori, ohikoenak diren egiteko arauei eta moduei buruz eta guregandik espero dutenari

buruz. Kidekoen sareek ere oso eginkizun garrantzitsua dute sustapenean. Izan ere, zenbaitetan,
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bakoitzaren merituak ez dira hain garrantzitsuak, eta zein neurritaraino jakitera ematen diren,

ezagutzen diren eta baloratzen diren kontuan hartu behar da.

Tokiagatik, harreman horizontalak aztertzera mugatu gara. Nolanahi ere, ohar labur batzuk adi-

tzera emango ditugu, goragokoekiko harremanek ere, hau da, hemen harreman bertikalak deitzen

diegun horiek, duten eragin erabakigarria erakusteko.

5.2 ERLAZIO BERTIKALAK

Lan arloan ager daitezkeen laguntza-harreman bertikalek eta "babesle"-tzat jotzen dugun norbai-

ten aholkularitzak eta babesak edozein profesionalen karreraren bilakaerarako eta promoziorako

ezinbesteko laguntza dira. Egindako ikerketen arabera, emakumezkoek laguntzailerik ez dute to-

patzen, eta arazo nagusi horren arrazoiak honako hauek dira: a) zenbait enpresetako zuzenda-

ritzan irudi femeninorik ez egotea; b) lan-hierarkian ongi kokatuta dauden zenbait emakumek bes-

te emakumeen laguntzaile izateko interesik ez agertzea; c) modu berean, lan-arloan boterea duten

zenbait gizonek horrelako jokaera edukitzerakoan agertzen dituzten erreparo handiak. 

Lan-munduan dauden beste emakumeei laguntzeko herabe agertzen diren emakume horiei buruz-

ko gaia literatura espezializatuan aztertu izan da, eta "erle erreginaren sindromea" bezala izen-

datu izan da (Baster eta Lansing, 1983). Baliteke beraien eta beste batzuen promoziorako izan di-

tuzten arazoez jabetzen ez diren emakumeak izatea, eta beraz, ez daude besteei esfortzu horiek

ekiditen laguntzeko prest. Beharbada, oso maskulinotuak diren lan-arloak emakumezkoen promo-

ziorako oso kontrako inguruneak dira, eta portaera femeninoak baztertu arazten dituztenez, gai-

lurrera iristen diren emakume askok berezitzat jotzen du bere burua; edo, propio ez duten arloak

ukitzen dituztela jakinda, eta beraien erabakiak zalantzan jarriko direla jakinda, beren generoa

bultzatzeko bidegabekeriarik egiten ez dutenaren itxura eman nahiko dute. 

Bestalde, emakumezkoen karreren aholkularitza alde batera uzten dute gizonezkoek askotan, bes-

te gizonezkoei laguntza ematea lan-munduan ongi ikusia badago ere, emakumezkoei laguntza

ematean zalantzazko edo "susmopean dagoen" erlaziotzat hartzen baita. Gainera, emakumez-

koek agintzeko orduan gizonezkoek baina gaitasun gutxiago dutela uste denez, emakumezko ba-

ten karrera profesionala bultzatu edo zuzendaritzako postu baterako hautatzen bada, azalpenak

eman behar izaten ditugu, eta hautatutakoa gizonezkoa bada, ez da horrelakorik gertatzen. 
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6. Praktika egokiak
Azaldu dugun egoerari erreparatuta, egoera hau aldatzeko zer egin beharko dugun eta zeintzuk

izango diren praktika egokiak aztertzeko unea iritsi da. 

Komunikazioan sor daitezkeen arazoak adierazi ditugu kapitulu honetan: emakumezkoek erabili-

tako estiloa edonolakoa izanik ere, askotan gaizki baloratzen da; horrela, egoera dilematikoei au-

rre egin behar diogu emakumeok sarri, boterearen eta maskulinotasunaren arteko erlazio estuan

errotu den gure kulturan. 

Lan-antolamenduan zure posizioa indartzeko zenbait estrategia eman ahal izango genizuke; adi-

bidez, zure lorpenak gehiago ezagutaraztea edo zure nagusiekin edo kideekin erlazioak estutze-

ko sor daitezkeen aukerak ez galtzea. Baina, gure ikuspuntutik, ez da emakumezkoen portaeran

eragin behar, lan-ordenan baizik, eta baita gizarte-ordenan ere. 

Egiletasuna, asertibotasuna eta gidaritasuna indartuz gure portaera aldatzea, zenbaitetan propo-

satu den moduan, ez dirudi irtenbide egokia denik. Alde batetik, oso baliagarria den komunika-

ziorako eta agintaritzarako estiloari ezin zaiolako uko egin; eta, beste alde batetik, pragmatikoak

izanik, irtenbide honek agintaritzaren "gehiegikeria" itxura indartzeko soilik balioko duelako.

Izatez, emakumezkoek baiezko estilo bat –"maskulinoa", nahi izanez gero- erabiltzearen aldeko

gomendioak oso gainbehera datoz, Cameron-ek (1995) adierazten duen moduan, bai AEBn eta

baita Europan ere. 

Aurkako jarrera hartzeak -gizonezkoen eta emakumezkoen gidaritzarako estiloen arteko ezber-

dintasunak nabarmentzea-, emakumezkoek beren estilo propioa garatzeko aukera eman badeza-

ke ere, baditu bere arriskuak. Espezifikoki gidaritza femeninotzat jotzen denaren zenbait alderdi

azpimarratzeak, edo bere abantailak argudiatzeak, zuzendaritzan dauden emakumeak oraindik

gehiago marjinatzea eta estereotipo gehiago sortzea ekar dezake, lanean boterea duten emaku-

mezkoen portaera baloratzeko dauden aurreiritzien ondorioz. 

Gure ikuspuntuaren arabera, beraz, lan-ordenan bi zentzutan eragin beharko litzateke. Alde ba-

tetik, segregazioa eta diskriminazioa baztertzen saiatzea, eta bestetik, lan-antolamenduak femeni-

notzea. Kontratazioen eta enpresaren barruko promozioaren jarraipena egingo luketen batzorde-

en sorrera bultzatzea izan daiteke diskriminazioa baztertzen lagunduko lukeen neurrietako bat,

emakumezkoen proportzio baxuak dituzten sektoreetan bereziki; eta gainera, bizitza familiarra

eta profesionala adiskidetzeko neurriak bultzatu beharko lirateke. 

Emakumezkoen lorpenak aditzera ematea, gerentzia-postuetan emakumezkoek betetzen duten la-

nari publizitatea eginez, adibidez, enpresen femeninotzea lortzen asko lagunduko luke.

Antolakuntzetako lehen mailetan emakumezkoen kopurua handitzen lagunduko luketen bestelako

neurriek ere norabide bera izan beharko dute: erantzukizunezko postuetan emakumezkoen por-

tzentaje jakin bat dituzten enpresek edo erakundeek kontratu ofizialak sinatzerakoan lehentasuna

izatea; edo aurre-zuzendaritza postuetarako emakumezkoak kontratatzen dituzten enpresei zerga-

salbuespenak eskaintzea, adibidez. Parekotasuna lortzeko helburuz kuota-politika bat bultzatzea

izango litzateke, azken aukeran, prozedurarik eraginkorrena, erantzukizunezko postuetan emaku-

mezkoen kopurua handituz doan heinean, botere-postuetan emakumezkoak egotea naturalago
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ikusiko baita. (Gogoratu gure gizartean oraindik naturaltzat jotzen den botere bakarra, gizonez-

koek jorratzen dutena dela). 

Gizartean oraindik ere emakumezkoek erantzukizunezko postuetarako balio duten ala ez gaiari

buruz dagoen eztabaida norabidez aldatu, eta postu horietara iristeko ezarri beharreko neurri ze-

hatzak zeintzuk diren eztabaidatu beharra dagoela ikusi dugu; eta, gure ikuspuntuaren arabera,

eztabaida hau pragmatikoki planteatu beharko da, erantzukizunezko postuetan ahalik eta emaku-

me-kopuru gehien egon daitezen, horretarako gaitasuna dutela ulertu arazi asmoz. Botere-postue-

tan emakumezkoen kopurua handitzea bultzatuz, lan-mundua orekatzeaz eta demokratikoagoa

egiteaz gain, buruzagitza femenino espezifikoaren adierazpena eta ulertzeko modua ekarriko

luke, eta beren lana gizabanako-mailan baloratzen lagunduko luke.
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