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Aurkezpena 

XXI. mendean, komunikazioaren garapenaren aroan, gaudela balantzea egiteko ordua iritsi 

zaigu. Geldiune bat egin eta hausnarketarako beta hartzeko unean gaude, teknologiak ematen 

dizkigun tresna horiek zertan ari garen erabiltzen aztertzeko mementoa iritsi zaigu. Munduaren 

ikuspegia barneratzen dugunean, hedabideek eragin erabakigarria izaten dute, eta hedabideen 

artean telebista da gehien-gehienetan inguruar i (urruneko zein bertoko gertakizunei) so egiteko 

erabiltzen dugun tresna, lentea. Horregatik, bere biziko garrantzia du telebistan lan egiten duten 

profesionalek, daukaten arduraren jakitun izanik, eurei dagokien ardurari eusteak eta 

berdintasunerako bidean aurrerapausoak ematen laguntzeak. 

Desberdintasuneko egoerak mantentzen telebistak duen eraginak kezka larria sortu du eta kezka 

hori behin eta berriz plazaratu da nazioarteko hainbat bi lkuratan. Gogoan hartzekoak dira Nazio 

Batuek antolaturiko jardunaldietan egindako hausnarketak, horiek guztiak Beij ingo Ekintza 

Plataforman bi ldu ziren, eta besteak beste, honako helburua kaleratu zen: «Emakumeei buruzko 

irudi ezkor eta iraingarriak ezabatu behar dira hedabideetan, Emakumeen biz imodu ezberdinei 

buruzko irudi orekatua eman behar da eta garapenean aurrera doan mundu honetan, gizarteari 

emakumeek zein ekarpen egiten dioten islatu behar da». 

Ekintza Plataforma onestu zenetik emakumeek hedabideen industr ian duen partaidetzan zenbait 

aurrerapen gertatu da. Hainbat emakumek eta hainbat komunikabidek osatutako sare batzuk 

eratu dira eta horien bidez iritziak t rukatu, informazioa zabaldu eta hedabideetan lan egiten 

duten emakume taldeei sostengua eman egiten da. Horren guztiaren adibide dugu «Emakumeari 

buruzko irudi posit iboen sarea», Finlandian sortua, izan ere talde horrek telebistako 

produkzioetan erabiltzeko diren emakumeei buruzko irudi justuak egiteko eta erabiltzeko 

materialak sortu ditu eta denen eskura jarr i d i tu. 

Gobernuen txostenek agerian uzten dutenez, Emakumeei buruzko Munduko Laugarren 

Konferentzia egin zenetik, hainbat herritako hedabideetan emakumeen agerpenak nabarmen 

areagotu dira, hala ere emakumearen irudi horiek ez dituzte orain arteko estereotipoak apurtu 

eta gehienetan ez dira irudi anitzak izan. Horrez gain, emakumearen irudi justua emateko eta 

ekoizpenetan sexismorik gabeko hizkuntza erabiltzeko jokabide-kodeak eta profesionalentzako 

lan-ildoak ezartzeko hainbat ahalegin egin dira. 



Telebistak ematen dituen emakumearen irudi desitxuratu horiek agerian uztea eta bidezko 

irudiekin ordezkatzea lan handia da, eta zeregin horretan ikus-entzunezko komunikabideetan 

diharduten guztien partaidetza beharrezkoa da. Helburua ardura hori gero eta boteretsuago 

diren hedabideen industr ietan barneratzea da, aldaketa sistematiko eta iraunkorrak egin ahal 

izateko. Ar lo horretan, telebista kate gehienek, publikoek zein pribatuek, 1995. urtean «Irrati-

telebistan emakumeek aukera berdinak izateko gutuna» izenpetu zuten. Aipatu gutun horrek 

telebistaren esparruan emakumeek egiten duten lanari berariazko aitorpena egiten dio eta 

enpresaren funtz ionamendua hobetzeko orduan berdintasunak duen potentziala nabarmentzen 

du. 

Gure autonomia erkidegoan Ekintza Positiboen Planek, hiruek, telebistak berdintasuneko irudiak 

emateko balio behar duela azpimarratu dute, eta telebista kateen zuzendaritza taldeetan 

emakume eta gizonen kopurua parekoa izan behar duela adierazi dute, hori baita bien arteko 

desoreka zuzentzen hasteko lehenengo konponbidea. Ekimen horien eta beste plangintza 

batzuen eraginaz, laneko zenbait irizpide aldatzen hasi dira baina, hala ere, hedabideek 

gizartearen errealitate partziala islatzen dute oraindik, eta errealitate horren esparru publ ikoan, 

emakumeak apenas agertzen dira. Urteak aurrera doaz eta hedabideek, teknologiak dakartzan 

aurrerapenen i ldoari jarraitzeko ahaleginak egiten dituzte. Horrekin batera, badirudi aldaketa 

soziologikoei dagokienean ere birziklatzearen alde daudela eta garai berrien mai lan egoteko 

ahalegintzen direla. 

Testuinguru horretan «Generoa ikusmiran TBn» aurkezten dugu. Ikerketa horrek emakumezkoak 

eta gizonezkoak telebistan nola agertzen diren aztertzen du, alde kuali tat ibo zein kuantitat ibotik. 

Hemengo materialak, kazetaritza lanetan egunero eta konturatu gabe sartzen diren jarduera 

diskriminatzaileak agerian uzteko gakoak erakusten dizkigu, eta horien ordez, berdintasuna 

sustatuko duten praktikak nola erabil i irakasten d igu. 

«Generoa ikusmira TBn» ikerketa ikusita, telebistako profesionalek lanean geldiune bat egin 

dezatela eta berdintasunerako bidean eurek egin dezaketen ekarpenari buruzko gogoeta egin 

dezatela espero dugu. 
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1. MATERIALAREIM DESKRIPZIOA 

A. SARRERA 
«Generoa ikusmiran TBn» izeneko prestakuntza-materiala irrat i-difusioko bost erakunde 

publ ikoren artean egindako koprodukzio bat da: NOS (Herbehereak), SVT (Suedia), NRK 

(Norvegia), YLE (Finlandia) eta ZDF (Alemania). Gainera, irrat i-difusioko seigarren konpainia 

batek ere (Danimarkako DR konpainiak hain zuzen ere) partzuergoa osatu zuen honen lehen 

urtean. Proiektua hiru urtetan garatu zen (1997-2000) eta Europako Erkidegoen Batzordearekin 

batera f inantzatu zen. 

Materialak generoari buruzko introspekzio bat eskaintzeko eta generoak telebistan duen 

agerpenaren erretratua egiteko diseinatutako hainbat tresna barne hartzen di tu. Materialak 

prestakuntza-testuinguru askotan erabil daitezke, hala nola programen errealizazioari lotutako 

alderdiei buruzko ikastaroetan (elkarrizketak egiteko teknikak, script izenekoak eta gidoiak, 

iruzkinak, ikus-gramatika eta abar); mintegietan, erabakiak hartzeko ardura duten taldeen artean 

(gerenteen, programen erosleen edo enkarguak egiten dituzten editoreen artean adibidez) 

kontzientziazio handiagoa lortzeko; edota trebatzaileekin egin beharreko eztabaidetan, 

prestakuntzari lotutako lehentasun eta gaien ezagutzan laguntzeko. Aplikazio ugari izan 

ditzakete. 

B. MATERIALAK BARNE HARTZEN DUENA 

1 . N o r d a g o i r u d i a n ? 
Parte hartzen duten erakundeen programen bideoklipak, 1998/1999 urteetan gizonezkoak zein 

emakumezkoak telebistan nola erretratatu dituzten azaltzen dutenak. Klipak generoaren 

erretratua egiteko funtsezko garrantzia duten bederatzi ezaugarri edo faktore azaltzeko aukeratu 

ziren. Bideoa generoaren erretratuaren alderdi desberdin horiek aurkezteko eta alderdi horiek 

nola eta zergatik gertatzen diren pentsarazteko diseinatuta dago. Ikus E Atalean «Nor dago 

irudian?» bideoaren edukiaren zerrenda xehatua. 

2 . I r u d i z a b a l a g o a 
Sei programa-motar i -albisteak, gaurkotasuna, dokumentalak, egoera-komediak, sail kr iminalak, 

eztabaidak- eta programak aurkezteko modu desberdinak azaltzen dituen zazpigarren atal bati 

buruzko bideoklipak. Helburua, formula tradizionaletatik harantzago joz eta generoaren 

erretratuari dagokionez «Irudi zabalagoa» lortzen saiatuz zer lor daitekeen erakustea da. Bideo 

honek sakonago aztertzen ditu programak egiteko egon daitezkeen alternatibak. Generoaren 

erretratuari lotutako gaietan eta programa-motek eta berariazko prgrama-formatuek eskaintzen 

dituzten posibi l i tateetan oinarritzeko diseinatuta dago. 

Ikus E Atalean «Irudi zabalagoa» bideoaren edukiaren zerrenda xehatua. 

3 . H a u d a n e u r e i r u d i a 
Programa-mota desberdinetan lan egiten duten eta «Generoa ikusmiran TBn» proiektuan parte 

hartzen duten erakundeetan barne hartuta dauden telebistako bost profesionali egindako 

elkarrizketak. Bakoitzak generoaz kontzientziatzeak bere lanean duen eragina eta horrek 

programetan eta ikusleengan dakarren desberdintasuna azaltzen du. 

Ikus E Atalean «Hau da neure irudia» bideoaren edukiaren zerrenda xehatua. 

1 . M A T E R I A L A R E I M D E S K R I P Z I O A 
Une honetan irakurtzen ari zaren gidak materialaren elementuen laburpen bat eta 

trebatzaileentzako orientazio orokor bat ematen di tu. 



2 . G E N E R O A I K U S M I R A N T B n - S A R R E R A 

«Genero» kontzeptuari eta generoa telebistan erretratatzeko moduar i buruzko sarrera orokorra. 

3 . B I D E O A K A Z T E R T Z E K O B A L I A B I D E A K 

N o r d a g o i r u d i a n ? 

• Trebatzaileentzako bederatzi argibide-orri, generoaren erretratuan eragina duten funtsezko 

ezaugarri bana aurkezten dutenak hain zuzen ere; aukeratutako bideoklipen deskribapenak; 

azpian dauden gaien sarrera bat; produkzioari lotuta dauden eta gai hauek programen 

errealizazioaren praktikarekin erlazionatzen dituzten alderdiak; azterketa eta eztabaida zabaltzeko 

erabil daitezkeen gainerako bideoekiko lotura. 

• Prestakuntza jasotzen dutenentzako sei gertakari-orri, funtsezko bederatzi ezaugarrietako 

seiri buruzko gertakariak eta zifrak eta berriki egindako azterlan garrantzitsuei buruzko 

aipamenak ematen dituztenak hain zuzen ere. 

I r u d i z a b a l a g o a 
• Trebatzaileentzako zazpi argibide-orri, programa-mota edo programa-formatu bana barne 

hartzen dutenak hain zuzen ere; aukeratutako bideoklipen deskribapenak; azpian dauden gaien 

sarrera bat; produkzioari lotuta dauden eta gai hauek programen errealizazioaren praktikarekin 

erlazionatzen dituzten alderdiak; azterketa eta eztabaida zabaltzeko erabil daitezkeen gainerako 

bideoekiko lotura. 

H a u d a n e u r e i r u d i a 
• Bost informazio-orri, elkarrizketatutako pertsona bana aurkeztu eta hauek egindako iruzkinik 

garrantzitsuenetako batzuk aipatzen dituztenak. 

4 . N O R K H I T Z E G I T E N D U T E L E B I S T A N ? 
Europako irrat i-difusioko sei erakunderen telebista-programetan gizonezkoek eta emakumezkoek 

izan duten parte-hartzeari buruzko konparazio-azterlana. 

5 . T E S T U G E H I G A R R I A K 
• «Generoa ikusmiran TBn» proiektuari buruzko informazioa 
• Generoa aztertzea negozio beti 

«Generoa ikusmiran TBn» proiektuaren justif ikazioa laburbiltzen duen art ikulua. 

• Emakumezkoen audientziak eta generoaren erretratua telebistan 
Finlandiako emakumeek programei dagokienez dituzten lehentasunei buruzko talde-azterlan 

bat laburbiltzen du. 

• Telebista-eztabaiden kalitatea 
Telebista publikorako kalitate-neurri berriak miatzen dituen Herbehereetako azterlan baten 

laburpena. 

6 . I R A K U R G A I E N Z E R R E N D A 
Oinarrizko testuak «Generoa ikusmiran TBn» proiektuan aurkeztutako gaiei buruzko ezagutza 

zabaldu eta sakondu nahi duten pertsonentzat. 

7 . P R O I E K T U - T A L D E A 
Proiektua burutzen lagundu duten erakundeak eta pertsonak. 

C. MATERIALAREN ERABILERA: 
TREBATZAILEENTZAKO HAINBAT AHOLKU 
• Materialekin lan egin eta ohitzen zaren neurr ian, materialak erabiltzeko modur ik onena 

aurkituko duzu (zure berariazko prestakuntza-beharretara egoki dadin). Zenbait testu ingurutan -



estereotipoei eta aniztasunari buruzko sarrera orokor batean adibidez-, gerta daiteke bideoklip 

guztiak ikusi nahi izatea («Nor dago irudian?» izenekoa lehenik, «Irudi zabalagoa» ondoren eta 

«Hau da neure irudia» bideokl ipeko elkarrizketak amaieran). Segur aski hau gutxi tan gertatzen 

dela ikusiko duzu. Normalean -programen errealizazioaren berariazko alderdi batzuei buruzko 

ikastaroetan adibidez-, bideoetako elementu eta adibide jakin batzuk identif ikatu nahi izango 

dituzu beren irakaskuntza-alderdiak azaltzeko. Helburuen, helburu diren taldeen eta gai bakar 

bati eskain diezaiokezun denbora-bolumenaren arabera, beharrezkoak zaizkizun tresnak aukeratu 

eta ikastaroan barne hartu ahal izango dituzu. 

• Ag ian, eztabaida sortzeko asmoari begira, adibide jakin batzuk talde batzuekin beste 

batzuekin baino hobeto garatzen direla ikusiko duzu. Adibidez, segur aski gerenteek eta 

kazetariek edo programa-zuzendariek oso modu desberdinean erantzungo dute. Halaber, progra-

men erosleek eta enkarguak egiten dituzten editoreek izango dituzten kezkak eta, adibidez, 

gidoiak idazten dituztenen kezkak desberdinak izango dira. Materialak irrat i-difusioan zuzenean 

inplikatu gabeko pertsonekin erabiltzen badituzu -hala nola komunikabideetako presio-taldeekin 

edo ikasleekin-, gaiak eztabaidatzen hastean hauek ere oso abiapuntu desberdinak dituztela 

ikusiko duzu. 
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• Hortaz, segur aski bideo-kopia gehigarriak eta bideo-laburpenen bi lduma indibidualizatuak 

egin beharko dituzu behar partikularretara egokitzeko. Konturatuko zarenez, ia beti baliagarri 

izango zaizu zure konpainiako programen egungo produkzioaren adibideak bilatzea -eta ikasleei 

aurki ditzaten eskatzea- gaiak eguneratu eta «etxera eramateko» eta antolamendu-egi turar i 

lotutako alternatiba praktikoei buruzko eztabaida sortzeko. Prestakuntza jasotzen dutenentzako 

gertakari-orriak, «Nor dago irudian?» bideoari lotutakoak alegia, erraz erreproduzitu eta bana 

daitezke (berariazko saioen aurretik edo ondoren, prestakuntza-testuinguruaren arabera). 

• Osagaiak hainbat modutan (berariazko prestakuntza-egoera bakoitzeko beharren arabera) 

konbinatu ahal izateko moduan diseinatuta daude. Ondorioz, errepikapenak izaten dira argibide-

orri indibidualetan. Gainjartze hau nahitakoa da, era honetan ahalik eta malgutasunik handiena 

bermatzen baita materiala erabiltzeko garaian. 

• Laster ikasiko duzu materiala erabiltzen eta behar duzuna aukeratzen. Ab iapuntu moduan , 

materialen oinarri diren lau gai zabal laburtuko di tugu jarraian. Azkenean, zure prestakuntza gai 

hauen inguruan antolatzea erabaki dezakezu. Izan ere, gai hauek materialeko adibide eta 

argumentu ugarien bidez informazioa jaso ahal izateko hasierako esparru bat eskaini ahal izango 

dizute. 

i. Gizonezkoen eta emakumezkoen 

irudiak - kuantitatiboa 

Nor dago irudian? 

Irudi zabalagoa 

1, 2, 3. elementuak 

1. elementua 

ii. Generoaren erretratua - kualitatiboa 

a. Baztertzea eta barne hartzea 

(elkarrizketak eta aukeraketa egiteko teknikak) 

b. Estereotipoen sorkuntza 

(rolak, lekua, iruzkina, kamera) 

Nor dago irudian? 

Irudi zabalagoa 

Hau da neure irudia 

Nor dago irudian? 

Irudi zabalagoa 

Hau da neure irudia 

3, 4. elementuak 

2, 3. elementuak 

1, 2. elementuak 

5, 6,7, 8. elem. 

4. elementua 

3, 4. elementuak 

iii. Gizonezkoen eta emakumezkoen rol-aldaketak Nor dago irudian? 

Irudi zabalagoa 

Hau da neure irudia 

9. elementua 

5, 6, 7. elementuak 

5, 6. elementuak 

iv. Programa-errealizadoreen esperientziak Hau da neure irudia 
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D. ARIKETA BAT - ETA EBALUAZIO BAT 
Aldez aurreko zein ezagutza izango ote dute gure ikasleek generoaren erretratuari buruz? Modu 

natural batean sentitzen al dute komunikabideek gizonezkoak eta emakumezkoak modu 

estereotipatu batean erretratatzen dituztela? Eta hala bada, nola frogatzen dira estereotipo 

hauek? Programetako zein elementuk jokatzen dute estereotipoen mesederako? Gai hau 

sakonago aztertzeko astirik baduzu, prestakuntzaren hasieran duela gutxiko programa bat ikus 

dezaten eska diezaiekezu ikasleei. Ondoren, gai orokor hauei buruzko eztabaida bat antola 

dezakezu. Amaitzeko orduan, azken prestakuntza-saioan alegia, eskatu ikasleei programa bera 

berriz ikustea eta iruzkinak egitea. Ikasi dutena aplikatzeko erakusten duten mailak prestakuntzan 

egindako ibilbidea adieraziko dizu. 
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00.00 Kredituak 

00. 1. ELEMENTUA: Nor dago irudian? 
Klipa 1.a. Albisteen zutabeak 
Grafikoa 1.b. Gizonezkoen eta emakumezkoen portzentajea 
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12.00 6. ELEMENTUA: Kameraren posizioa 
Klipa 6. Hauteskunde-gaua (al) 

12.30 7. ELEMENTUA: Lekuak 
Klipa 7. Sexuari buruzko azterlanak (fi) 

14.27 8. ELEMENTUA: Iruzkina 
Klipak 8.a. Emakumezko gaztea, polita eta etorkina (he) 

15.06 8.b. Senar ideala (he) 

16.33 9. ELEMENTUA: Iritsi al gara? 
Klipak 9.a. Presidente jauna (he) 

17.00 9.b. Etxeko lanak egiten di tuen gizonezkoa (he) 
17.55 9.c. Automobi la ala zaintza (al) 
21.01 9.d. Lan-merkatua (no) 
22.20 9.e. Zeloak (he) 

23.34 Kredituak 



2 . I R U D I Z A B A L A G O A 

Denbora-kodea 

00.00 Kredituak 

24.20 1. ELEMENTUA: Albisteak - Utzi gaiari bere kabuz hitz egiten 

Klipak 1.a. Emakumezko soldaduak (1. bertsioa) (fi) 

1.b. Emakumezko soldaduak (2. bertsioa) (fi) 

28.35 2. ELEMENTUA: Gaurkotasuna - Lagundu gaiari bere kabuz garatzen 

Klipak 1.a. Hiri txiki bateko trafikoa (1. bertsioa) (he) 

29.40 1.b. Hiri txiki bateko trafikoa (2. bertsioa) (he) 

30.35 1.c. Hiri txiki bateko trafikoa (3. bertsioa) (he) 

31.40 3. ELEMENTUA: Dokumentala - Non jarri behar duzu mikrofonoa? 

Klipak 1. Gailetak eta txokolatea (he) 

34.50 2. U 1999 (no) 

36.45 4. ELEMENTUA: Gidariak eta aurkezleak - Bi d imentsiotako pertsonaiak edo 
nortasun errealak 

Klipak: 1. Begiratu errepideari (he) 

37.08 2. Gestrand (he) 

37.28 3. Lehiaketa (da) 

38.00 4. Dacapo (no) 

38.25 5. Baluba (no) 

39.25 6. Laat de Leeuvv (he) 

40.50 5. ELEMENTUA: Egoera-komediak - Estereotipoekin jolastea negozio beti 

41.53 Klipak: 1. Lukas (al) 

43.13 2. Haurtzainak 

44.18 3. Svensson & Svensson (su) 

46.40 6. ELEMENTUA: Krimena - Estereotipo berriak sortzen ari al gara? 

Klipak: 1. Anna Holt (su) 

47.55 2. Bella Block (al) 

49.22 3. Spangen (he) 

50.47 7. ELEMENTUA: Eztabaida - Ikerketa on batek ageriko istorioak baino ekarpen 

handiagoa egiten du 

Klipak: 1. Uraren gainean (he) 

52.25 2. Sexy zuzenean (no) 

53.42 3. Kaffeeklatsch (al) 

54.40 Kredituak 
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3 . H A U D A N E U R E I R U D I A 

Denbora-kodea 

55.19 Kredituak 

55.39 1. ELEMENTUA: «Koek en Chocola» (Gailetak eta txokolatea) dokumentalaren 

zuzendaria den Claudia Tellegen-i egindako elkarrizketa 

(NCRV, Herbehereak). 

1.00.43 2. ELEMENTUA: «Direkte Sexy» (Sexy zuzenean) eztabaida-programaren 

arduraduna den Elin 0straat- i egindako elkarrizketa (NRK, 

Norvegia). 

1.05.49 3. ELEMENTUA: «Emakumezko soldaduak» albistegien errealizadorea den Ar i 

Hakahuhta kazetariari egindako elkarrizketa (YLE, Finlandia). 

1.08.57 4. ELEMENTUA: «Hjarnkontoret» zientziako haur-programaren aurkezlea den 

Victoria Dyring-i egindako elkarrizketa (SVT, Suedia). 

1.12.50 5. ELEMENTUA: «Bella Block» sailaren arduraduna den Hans Janke-ri 

egindako elkarrizketa (ZDF, Alemania). 

1.17.00 Kredituak 



Genefoa ikusmiran TBn 
2 



2. GENEROA IKUSMIRAN TBn - SARRERA 

Mundura ematen duen leihoa? 
50 eta 60ko hamarkadetan gure guraso eta ai ton-amonen egongeletan telebista sartu zenean, 

jendeak «Mundura ematen duen leiho» gisa definitu zuen komunikabide berria. Adierazpen 

honek, alde guztietan guztion esku geratzen ari zen guztiontzako mundu bat lortzeko itxaropenak 

pizteaz gain, komunikabideen zeregina -eta telebista-kazetaritzarena bereziki- leiho hori zabaltzea 

zelako ideia islatzen zuen. Hortaz, komunikabideek errealitate komunaren ispilua eskaintzen 

zieten ikusleei. 

Mundu garden batean bizi garela ziurtzat jotzen duen ikuspuntu honek hipersinplista dirudi gaur 

egun. Pixkanaka horren lekua hartu duen egungo ikuspuntua, kazetariek eta programa-

errealizadoreek izugarri anitza den errealitatea islatzeko duten erantzukizunean oinarr i tuta dago. 

Azken batean, gure telebistan ikusten duguna munduaren interpretazio zehatz bat da beti, bere 

errealitatearen berreraikuntza jakin bat. Horrela, ikusten duguna programa-erreal izadoreek 

esperimentatu eta ulertu duten errealitatea da. Errealitatearen bertsio bat da, aukeraketa asko 

(gaiak, gonbidatuak, gidoiak, argumentua, kokapena, argiztapena, soinua, kameren angeluak eta 

mugimenduak, edizioa, musika, iruzkinak eta abar) eskatzen dituen produkzio-prozesu konplexu 

batean gauzatzen dena. Aipatutako aukeraketei eta beste alderdi batzuei buruzko erabakiek 

ikusleengana iristen den errealitatearen irudian eragina dute. Beraz, programa-erreal izadoreek 

funtsezko zeregina betetzen dute telebistak mundua irudikatzeko moduan. 

Generoaren erretratua 
Material hau telebistako irudikapenaren alderdi berezi bati lotuta dago: generoaren erretratua 

edo gizonezkoak eta emakumezkoak erretratatzeko modua. Nola agertzen dira emakumezkoak 

eta gizonezkoak telebistaren pantailan? Nola grabatzen edo «islatzen» di tu kamerak gizonezkoak 

eta emakumezkoak? Ba al da desberdintasun zehatzik emakumezkoak eta gizonezkoak 

erretratatzeko moduan? Ba al datoz bat gizonezkoek eta emakumezkoek pantai lan eta kanpoko 

munduan betetzen dituzten rolak? Erraza al da telebistako programetan agertzen diren genero-

rolen inguruko eredu edo planteamendu estereotipatuak identifikatzea? Ala uste baino zailagoa 

al da? 

«Generoa ikusmiran TBn» ekimenaren materialek erretratu-eredu hauek erakutsi eta aztertzen 

dituzte. Sarrera honetan gure oinarrizko kontzeptuak aurkeztu eta def ini tuko d i tugu: «erretratua», 

«estereotipoa» eta «generoa». 

• Erretratuak, berez, pertsona bat erretratatzeko, pertsona baten erretratua marrazteko artea 

adierazten du. Erretratu bat norbaiten irudikapena da. Eta honek, jakina, pertsona errealaren eta 

irudikatutako pertsonaren arteko distantzia bat eskatzen du, erretratua zein errealista den alde 

batera utzita. Halaber, «erretratu» kontzeptuak bitartekotza adierazten du: bada irudia sortzeaz 

arduratuta dagoen norbait. 

• Edozein hiztegik «estereotipo» hitzaz ematen duen definizioak pertzepzioaren eta irudi edo 

karakterizazioaren arteko erlazioa adierazten du. Oro har, estereotipo bat benetako edo 

hautemandako ezaugarri edo kualitateetan oinarr i tutako orokortzetzat hartzen da. 

• Gure hirugarren funtsezko kontzeptuak -«genero» kontzeptuak- sexu baten (gizonezkoen edo 

emakumezkoen) gizarte- eta kultura-ezaugarrien guztizko batura adierazten du . 

Zein da «sexu» eta «genero» kontzeptuen arteko desberdintasuna? Sexua, giza ezaugarri gisa, 

gertakari biologiko bat da: gizonezkoen eta emakumezkoen arteko desberdintasuna. Gizarteek 
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ordea, bi sexuei hainbat eta hainbat esanahi emateko joera dute. Denborarekin kultur esanahi 

hauek «maskulino» eta «femenino» gisa deskribatzen d i tugun genero-rol edo genero-identi tate 

bihurtzen dira. Generoa, hain zuzen ere, sexuen artean histor ian, gizartean eta kulturan 

landutako desberdintasun hauei dagokie. 

Hortaz, generoa ez da emakumezkoei soilik aplikatzen zaien zerbait. Emakumezkoen eta 

gizonezkoen arteko erlazioen interpretazio baten araberakoa den kontzeptua da. Eta interpretazio 

hori ez da f inkoa, aldakorra baizik. Aldaketen nabaritasunak gizarte osoan -pol i t ikan, hezkuntzan, 

osasun-laguntzan, enpresetan, komunikabideetan eta abar- generoaren inguruan agertzen diren 

ikuspuntu edo interpretazioetan aurki daitezke. 

Ideia berri bat 
Gaur egun gizonezkoek eta emakumezkoek aukera berdinak izan behar dituztelako ideia hain 

zabalduta dagoenez gero, erraza da gure kulturan nozio hau duela oso gutx i sartu zela ahaztea. 

Duela mende bat besterik ez, XIX. mendearen azken hamarkadan hain zuzen ere, emakumezkoek 

garuna zuten ala ez zehazteko azterketa zientif iko serioak egin zitezkeen. Finlandia, 1906. urtean, 

emakumeei botoa emateko eskubidea eman zien Europako lehen herrialdea izan zen. Europako 

beste emakumezko askok ostera, askoz gehiago i txaron behar izan zuten (frantziarrek adibidez, 

1944. urterarte). Beste eskubide batzuk poliki iritsi dira zenbait herrialdetara. Adibidez, 60ko 

hamarkadan, Herberetako emakume ezkonduek ez zuten artean legezko dokumentuak sinatzeko 

eskubiderik senarraren baimenarekin ez bazen; eta 80ko hamarkadan ere, emakumezko horiek 

eta senarrek hipoteka-mai legu bat eskatu nahi bazuten, bankuak ez zituen emaztearen d i ru-

sarrerak kontuan hartzen. Beraz, maila historiko batean, emakumearen gizarte-askapena 

fenomeno berri samarra dela esan daiteke. Hori dela-eta, emakumearen mug imendu modernoak 

eragindako aldaketak kultur esparru guztietan (komunikabideak barne) oraindik ere f inkatu ez 

izanak ez gaitu harri tu behar. Generoaren erretratua edo genero «femenino» edo 

«maskul inoaren» rolaren irudikapena, kultur fenomenoa ere bada. Genero-rolak bezalaxe, 

erretratua etengabe eboluzionatzen ari da. 

Generoaren irudiak 
Zer dira generoaren irudiak? Biologian, arraren eta emearen arteko desberdintasunak ez du 

anbiguotasunik eskaintzen. Kulturan eta gizartean ordea, gizonezkoen eta emakumezkoen 

ezaugarriak ez daude hain f inkatuta, ez eta gutxiagor ik ere. Nola adierazten dugu gizonezkoen 

eta emakumezkoen ezaugarriez dugun kultur ulermena? Ariketa labur batek puntu hau argitzen 

lagun diezaguke. Jarraian agertzen den hitz-bikote bakoitzetik, zein hitz da «maskulinoa» eta zein 

«femeninoa»? 1 

aizto sardeska 
banana sagar 
hiazinto gladiolo 
Peugeot BMW 

arrosa urdin 

goilara sardeska 

Erantzunen arabera, «sardeska» hitza femeninoa da «aizto» hitzarekin elkartzen denean, baina 

maskul inoa «goilara» hitzarekin elkartzen denean. Horrek frogatzen duenez, objektu bat 

maskul ino edo femenino gisa hautematea objektu hori erabiltzen deneko testuinguruaren 

araberakoa da neurri batean. Kasu askotan aldiz, ez dago batere garbi objektu jakin bat zergatik 

hartzen den femeninotzat edo maskulinotzat. Adibidez, ingelesez «mother country» eta 

1 Itzultzai learen oharra: jatorr izko ber ts ioan agertzen den adib idea go rde da, nahiz eta gure hizkuntzan zentzurik ez izan. 
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«fatherland» terminoak s inonimoak dira 2 . Zaila da une jakin batean bat ala bestea erabiltzea 

iradokitzen duten faktoreak zehazki finkatzea. Material hau, «femeninoaz» eta «maskulinoaz» 

d i tugun kultur ikuspuntuak osatzen dituzten eta, aldi berean, te iebista-programetan agertzen den 

generoaren erretratuaren izaera zehazten laguntzen duten elementuen ulermena hobetzeko 

diseinatuta dago. 

2 Itzultzailearen oharra: bi te rm inoek «ama aberr ia» esan nahi dute baina kasu batean «mother» (ama) hitza erabi l tzen da 
eta bestean «father» (aita). 
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Geridroa ikusmiran TBn 

3 



1. Elementua: 
Nor dago irudian? 

Generoa ikusmiran TBn 



1. Elementua: Nor dago irudian? 

Bideoklipa 
A l b i s t e e n z u t a b e a k 
• Irrati-difusioko sei konpainia publ ikoko albistegietako esatarien b i lduma bat (1998): DR 

(Danimarka), NOS (Herbehereak), NRK (Norvegia), SVT (Suedia), YLE (Finlandia) eta ZDF (Ale-

mania). 

• Europa iparraldeko irrat i-difusioko konpainia berberetako prime f/me-ko telebista-

programetan agertzen diren emakumezkoen eta gizonezkoen portzentajea azaltzen duen grafiko 

bat. 

Gaiak 
Erraza da Europako telebista-kanal gehienetako albistegietako esatarien artean gizonezkoen eta 

emakumezkoen kopuru baliokidea hautatzea. Albistegietako esatari hauek ordea, kontatzen al 

dute emakumezkoek eta gizonezkoek pantai lan duten ordezkaritzari buruzko informazio osoa? 

Adibidez, grafikoak erakusten duenez, 1997-1998 urteetan Europako irrati-difusioko sei 

konpainietako telebistetan agertu ziren pertsonen %32 besterik ez ziren emakumezkoak. Halaber, 

gure telebista-pantailetan gizonezkoen eta emakumezkoen antzeko ordezkaritza duten bakarrak 

albistegietako estariak direla ikusi da. Zein izan daiteke horren arrazoia? Zer iradokitzen digu 

generoaren erretratuari dagokionez? 

Generoaren erretratua emakumezkoen edo gizonezkoen genero-rolaren irudikapena da. 

Emakumezkoei eta gizonezkoei buruzko gizarte- eta kultura-pertzepzioen multzoa da. Pertzepzio 

hauek, genero-rolak bezalaxe, aldatu egiten dira denborarekin. Duela hogei urte adibidez, 

Europako irrat i-difusioko konpainia gehienek albistegietako emakumezko esatari batek telebista-

pantai lan «egia eta autoritatea» behar bezala t ransmit i zezakeelako ideia baztertzen zuten 1 . 

Zergatik aldatu ote da ideia hau? Emakumezkoen profesionaltasunaren definizioek izan duten 

aldaketari lotuta al dago? Ala ikusleak erakarriko dituenaren definizioen aldaketari? Ala albisteen 

definizioen aldaketari 2? Eta zein neurr i tan daude elkarrekin lotuta definizio edo interpretazioen 

aldaketa hauek? Telebistako albistegietako emakumezko esatarien egungo onarpena adibide on 

bat da genero-rolek eta genero-irudiek zein modutan eboluzionatzen duten ikusteko. Generoaren 

erretratua prozesu honetan barne hartuta dago: generoari buruzko ideietan eta irudietan 

murgi lduta dago eta, aldi berean, ideia eta irudi horiek alda ditzake. Adibidez, zein izango 

litzateke ikusleek albistegiez jasoko luketen irudia bestelako telebista-edukiekin konparatuta? 

Batez beste, telebista ikusten dugunean gizonezkoak emakumezkoen bikoitzak direla ikusten 

dugu. Gertakari-orriaren elementu honetan generoaren erretratuari buruzko ikerketaren beste 

datu batzuk ere barne hartuta daude. Baina, zergatik axola dute zifra hauek? Axola al dute 

benetan? Zer adierazten digute telebistak errealitatea eta gizarte-aniztasuna erretratatzeko 

moduar i buruz? 

Lehen inpresioak okerrak izan daitezke. Telebista eguneko ordu jakin batzuetara edo programa-

mota jakin batzuetara murrizten bada, ezinezkoa da erretratuaren eredu orokorren irudi garbi bat 

lortzea. Horretarako, azterketa kuantitat iboa baliagarria izan daiteke. Erraz samarra da (adibidez, 

programa-sorta batean agertzen diren emakumezkoen eta gizonezkoen kopurua zenbatzea) 

1 Ikus A l len , Stuart «The Gendered Realit ies of Jou rna l i sm» (Kazetaritzaren genero-erreal i tateak), 107-129 orr.; News 
Culture, Stuart A l len , Buck ingham, Open Univers i ty Press, 1999. 
2 Ikus Van Zoonen , Liesbet «One of the Girls? The Chang ing Gender of Journa l i sm» (Nesketako bat? Kazetaritzako 
generoaren aldaketa), 33-46 orr; News, Gender and Power; edizioa: Cynthia Carter, Gill Branston eta Stuart A l l en , Londres: 
Rout ledge, 1998. 
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baina konplexuagoa ere izan daiteke (adibidez, emakumezkoen eta gizonezkoen rolak eta 

jarduerak, emakumezkoak eta gizonezkoak aurkezteko moduaren formal i tate-mai la edo nork hitz 

egiten duen eta zenbat denbora ematen duen aztertzea). Hauexek dira «Generoa ikusmiran TBn» 

proiekturako egindako «Nork hitz egiten du telebistan?» izeneko azterlanean aztertutako 

alderdietako batzuk. Erabilitako kodetze-programa material honetan barne hartuta dago. Zeure 

ikerketa-tresna garatzeko abiapuntu gisa erabil dezakezu. 

Bere mugak gorabehera, azterketa kuantitat iboa baliagarria da. Erreferentzia-puntu bat sortzeko 

eta denborak aurrera egin ahala gertatutako aldaketa -edo aldaketarik eza- neurtzeko aukera 

ematen digu eta erretratuen eredu orokorrak (generoarenak, adinarenak, arrazarenak edo 

elementu horien guztien multzoarenak) irudikatzen laguntzen du. Halaber, komunikabideetan 

agertzen diren generoaren irudiei buruzko edozein eztabaidatarako abiapuntu zehatz bat eta 

irudi hauek gizonezkoek eta emakumezkoek beste aurreko edozein garaitan baino askoz rol 

dibertsi f ikatuagoak dituzteneko gizarte garaikidea islatzen duten ala ez eztabaidatzeko 

elementuak eskaintzen dizkigu. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
• Programa-zuzendariak azterketa kuanti tat iboaren mugetan oinarritzen dira maiz eta beren 

kritiketako batzuk bidezkoak dira. Programen produkzioari buruzko erabakietan pertsonaren 

generoaren ordez edukiak axola duela iradokitzen dute. Azken batean, gaiak esataria gida 

dezake. Adibidez, herrialde bateko lehen ministroa gizonezkoa denean, hau ez da kazetariaren 

akats bat. Dena dela, zein neurr i tan mugatzen ditu «errealitate objektiboak» programa-

zuzendariaren aukerak? Eta zein neurri tan du eragina programa-zuzendariaren munduar i 

buruzko ikuspuntuak programei buruzko erabakiak hartu behar dituenean? 

• Izan ere, programa-taldearen erantzukizuna al da emakumezkoak aktiboki bilatzea? Progra-

ma-errealizadoreak nola egin behar du edo nola egin dezake i ldo honetan aurrera -adibidez, 

errealitatea «faltsutu» gabe-? 
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Gertakari-Orria, 1. Elementua 
IMor dago irudian? 

Gertakariak eta zifrak 
1997-1998 urteetan, Europako irrati-difusioko sei erakunde publ ikotako telebistetan prime time-

an erretratatutako pertsonen %32 emakumezkoak ziren. Emakumezkoen parte-hartzearen kuota 

%28koa izan zen DR izenekoan (Danimarka), %36koa YLE izenekoan (Finlandia) eta SVT 

izenekoan (Suedia) 3. 

E m a k u m e z k o e n p o r t z e n t a j e a t e l e b i s t a - p r o g r a m e t a n 

1 SVT YLE DR NOS NRK ZDF Guztira 

Ikerketa desberdina, antzeko emaitzak 
1995ean, NOS konpainiaren Generoaren Erretratuaren Sailak gizonezkoek eta emakumezkoek 

Herbehereetako telebistako programazio errealean izan zuten parte-hartzea aztertu zuen. 

Proportzio orokorra ondokoa izan zen: %34 emakumezkoak eta %66 gizonezkoak 4. 

• 1995ean, Kanadako MediaVVatch izenekoak 71 herrialdetako emakume-taldeak mobil izatu 

zituen aldez aurretik aukeratutako egun batean komunikabide guztietan albisteak 

monitorizatzeko asmoz. Emaitzen arabera, batez beste elkarrizketatutakoen %17 izan ziren 

emakumezkoak (%16 prentsan, %15 irratian eta %21 telebistan) 5 . 

1995ean, Finlandiako irrat i-difusioko YLE konpainia publikoak bertako albisteak aztertu zituen 

aste batean. Elkarrizketatuen %20 izan ziren emakumezkoak 6 . 

1993an, astebeteko iraupenarekin egindako Britainia Handiko telebistako prime time-ko 

programei buruzko azterlan batek erakutsi zuenez, esatari guztien %30 ziren emakumezkoak 7 . 

3 Eie, Birgi t . VVho Speaks in Television? A Comparative Study of Female Participation in Television Programmes (Nork hitz 
egi ten du telebistan? Emakumeek te leb is ta -programetan duten parte-hartzeari buruzko konparazio-azter lana). Oslo: NRK, 
1998. Azter lan osoa «Generoa ikusmiran TBn» tresna-ki tean barne hartuta dago. 

4 NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren Saila. Informative programmes. Media Portrayal of VVomen and Men. 
( In formazio-programak. Emakumezkoen eta gizonezkoen erretratua komunikab ideetan) . H i l versum: NOS, 1996. 

5 MediaVVatch. Global Media Monitoring Project. VVomen's Participation in the News. (Komun ikab ideen Moni tor izaz ioaren 
M u n d u k o Proiektua). Toronto: MediaVVatch, 1995. 

6 Sana, Elina (ed.). Naiset, Miehet ja Uutiset (Emakumeak, g i zonake ta albisteak). Helsinki: F in landiako i r rat i -d i fus ioko 
konpain ia , 1995. 

7 Cumberba tch , Guy, Andrea Magu i re eta Samantha VVoods. «The Portrayal of VVomen in Bri t ish Television - A Context 
Analys is» («Emakumearen erretratua Bri tainia Handiko te lebis tan - Testuinguru-azterketa». 24-59 orr.; Perspectives of 
VVomen in Television («Emakumeen aukerak telebistan»). IX. ikerketa- lanaren txostena. Londres: I r rat i -d i fusioaren 
Normalkuntzarako Kontsei lua, 1994. 
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Lehen eta orain: ba al da alderik? 
Generoaren erretratuak denborarekin izan dezakeen eboluzioari buruzko azterketa kuanti tat ibo 

gutxi egin dira. Aldaketen jarraipen sistematiko bat egiteko ahaleginetako bat Norvegiako irrati-

di fusioko NRK konpainia nazionalak egin du. 1973tik aurrera bost urteko tarteekin egindako 

azterlanek erakutsi dutenez, aldaketa izugarri motela da. 1973an, telebistan agertzen ziren 

pertsonen artean, emakumezkoak %25 ziren. 1988an berriz (hamabost urte igaro ondoren), zifra 

hori %28ra besterik ez zen iritsi. 1998an %31ra iritsi zen 8 . 

8 Eie, Birgi t eta Hege Hero. Hvem Snakker i NRK? (Nork hitz egi ten du NRKn?). Oslo: NRK eta Berd intasunerako Kontsei lua, 
1994. Azter lan honek 1993rainoko emaitzak azaltzen d i tu ; 1998ko datuak arest ian aipatutakoak dira (Eie, Birgit , Nork hitz 
egi ten du telebistan?, 1998). 
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2. Elementua: Agertzen ez diren 
emakumezkoak 

Bideoklipak 
A r r a k a s t a d u t e n e t o r k i n a k 
• Egungo «Svar Direkt» (Suedia zuzenean) izeneko gaurkotasun-programan, Sievvert Oholm 

gidariak ongi etorria egiten die bere gonbidatuei . Gaur gaueko gaia «arrakasta duten etorkinak» 

da. Etorkin hauetako batzuk estudioan daude poli t ikariekin eta pol i t ika-programen 

arduradunekin ikuspuntuak eta esperientziak elkartrukatzeko. Hasiera-hasieratik hainbat gauza 

harrigarr i antzeman daitezke. Gidariak bere gonbidatuak aurkezten di tuenean, haien arteko 

desberdintasun hierarkiko oro baztertzen du. Ikuskizun honetan ministroak ez du autoreak edo 

lemazainak baino garrantzi handiagorik. Are gehiago, ikuskizuneko produkzio-taldeak herrialde 

eta kultur maila desberdineko gonbidatuak ekartzea lortu du. Mundu guztia dago erretratatuta. 

Ikusleak munduko populazioaren erdia besterik erretratatuta ez dagoela konturatzen diren arte. 

A r r a k a s t a d u t e n n e g o z i o - g i z o n a k 
• Gizarte Gaietarako Ministerioak babestuta, Herbehereetako irrati-difusioko KRO erakundeak 

«De ladder van de directeur» (Zuzendariaren eskailera) izeneko programa produzitzen du, 

emakumezkoei eta beren lanbide-karrerei buruzko magazina hain zuzen ere. Zein dira MBA 

ikasle berrien iguripenak? Plano irekien sekuentzia azkar batean, gizonezko gazte batzuek 

konfiantzaz laburtzen dute beren etorkizun ekonomikoa. Sekuentziako emakumezko gazte 

bakarrak berriz, errezeloak agertzen di tu. Gizonezkoei bakarrik galdetzen zaie beren bizitza 

pr ibatuan aisiarako denborarik hartuko duten. Bere gizarte-xedeak dituen emakumezko ikaskide 

batentzat lekurik ez dagoelako sentsazioa dute gizonezko guztiek. Programak aurrera egin ahala, 

ikusleak kamera gizonezkoen campus batean dagoelako inpresioa jaso dezake. Hitz egiten duten 

pertsona guztiak gizonezkoak dira, emakumezkoak sakoneko gai gisa besterik ez dira agertzen. 

Programa bera emakumezkoentzako aukera-sorta zabaltzera zuzenduta badago ere, programa-

errealizadoreek ez dute emakumezkoen aurreikuspen eta ikuspuntuetan interes berezirik. 

D o p i n g a r i b u r u z k o h e r r i t a r r e n i r i t z i a 
• Hainbat hamarkadatan, «ZDF Sportstudio» Alemaniako ZDF telebistako kirol-programarik 

ezagunena izan da. 1998ko uztailean, Frantziako Tour-a amaitu gabe zegoela, komunikabideek 

tx irr indular iek beren errendimendua hobetzeko erabiltzen zituzten medikamentu debekatuei 

lotutako gorabeheren jarraipen zorrotza egin zuten. Emanaldi batean, kazetariak «kaleko 

jendeari» gai honi buruzko iritzia eskatzen dio. Ikusleei eskaintzen zaien sekuentzia luzean 

agertzen diren iruzkinak gizonezko helduenak dira nagusiki ; kasu bakar batean, emakumezko 

gazte batek bere ikuspuntua azaltzen du laburki. Nabarmena den bezala, emanaldi hau ez da 

ausaz egindako inkesta baten emaitza. 

A m s t e r d a m g o m a r a t o i a 
• Amsterdamgo AT5 izeneko telebista-kanala «Van Dam tot Dam loop» izeneko at let ismo-proba 

garrantzitsua ematen ari da zuzenean. Lehen bi gizonezko lasterkarien irudiak ematen dituzten 

bitartean, iruzkingileek lasterketan gertatzen ari den gauza garrantzitsu bat aipatzen dute: 

emakumezko lasterkari bat hain bizkor doa, non emakumezkoen munduko errekorra hautsi 

baitezake. Puntu honetan ikusleak emakume horren planoen zai egongo dira ziurrenik. Alferr ik 

ordea. Errealizazio-akats hau zergatik gertatu den asmatzen saiatu besterik ezin dugu egin. 

Ag ian, zuzeneko emankizuna oso zaratatsua eta gorabehera handikoa zela-eta, errealizatzaileak 

iruzkingileen interesean ez ote zuen erreparatu? Akaso ezinezkoa izan ote zen kamera mugikor 

bat emakumezko lasterkariarengana zuzentzea? 
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Gaiak 
Emakumeak komunikabideetan ikustezinak dira oraindik ere askotan. Gai bat emakumezkoentzat 

nabarmenki esanguratsua denean edota gaia emakumezkoentzat bereziki kezkagarria denean 

ere, gerta daiteke emakumeak ordezkatuta ez egotea. «Nork hitz egiten du telebistan» azterlanak 

agerian utzi zuenez, ez dago emakumezkoak gizonezkoak baino maizago erretratatzen dituen 

programa-mota bakar bat ere. 

Emakumezkoek komunikabideetan duten agerpenik eza esanguratsua oso lotuta dago gizarte-

arrakastaz eta gizarte-mailaz d i tugun ideiekin. Oro har, emakumezkoek arrakasta eta gizarte-

maila txikiagoa dutela pentsatzen da. Ondorioz, emakumezkoak -eta beren ikuspuntuak- ez dira 

gizonezkoak bezain garrantzitsutzat hartzen. Horrek, gizonezkoak baino maiztasun gutxiagorekin 

erretratatzeko arrazoia ulertzen lagunduko d igu. 

Ikuspuntu hauek ondo irudikatuta daude bideokl ipetan. Lehen bideokl ipean emakumezkoak 

erabat ahaztuta daudela d i rudi . Benetan ezinezkoa izan al zen «arrakasta duten etorkinen» artean 

emakumezko bat aurkitzea? Bigarren bideokl ipean ere emakumezkoak ia erabat ahaztuta 

geratzen dira. Bi adibide hauetan, badirudi programa-produkzioak lan egiten duen esparruan 

«arrakasta» kontzeptualki «maskulinoa» denari lotuta dagoela. 

Hirugarren eta laugarren bideoklipetako faktore garrantzitsu bat gizonezkoek eta emakumezkoek 

kirolekin duten lotura konbentzionala da. Hirugarren bideoklipak, gizonezkoek kirolean interes 

handiagoa eta kirolaren ezagutza handiagoa dutelako uste zabaldua aztertzen du. Laugarrenak 

berriz, arrakasta duen kirolariaren irudiak duen boterea erakusten du. Irudi hau -gizonezkoei 

dagokiena- hain errotuta dago, non emakumezkoek kiroletan egindako balentriek 

komunikabideak ezustean hartzen dituztenean ere nagusitzen den. Baina, zein da 

komunikabideak kirol-estaldurari dagokionez gizonezkoengan hain nabarmenki oinarritzera 

eramaten dituzten usteen oinarria? Adibidez, Herbehereetan egindako ikerketak erakutsi duenez, 

emakumezkoak k i ro l -programen ikusleen herena dira 9 . 

Osotasunean ikusita, klip hauek argi azaltzen dute kultur usteak produkzio-planteamenduei 

lotzen zaizkiela gizonezkoak pribilejiatzeko eta emakumezkoen agerpena murr izteko. Adibidez, 

elkarrizketagile batek gizonezkoei eta emakumezkoei galdera berberak eta modu berean egiten 

dizkienean, emaitza ez da nahitaez «berdina» emakumezkoen eta gizonezkoen kasuan. Arazoaren 

alderdi bat galderetan eta hauek egiteko moduan datza, abiapuntua gizonezkoek munduaz eta 

honen funtzionamenduaz duten ikuspuntua izaten baita. Bigarren eta hirugarren bideoklipek 

frogatzen dutenez, horren bidez emakumeak marjinalizatu egiten dira. Normalean, kalean 

egindako elkarrizketa edo «herritarren iritzia» erantzun sinple eta gogoraerrazak jasotzeko 

diseinatuta dago. Bigarren bideokl ipean galderak ondokoak izan ziren: «zer egingo duzu zure 

heziketarekin? Arrakasta izango al duzu bizitzan?» Elkarrizketatuek genero-desberdintasunak 

islatzen dituzte, bai erantzuten duten horri, bai erantzuteko moduaridagokionez. Gizonezko 

gazte hauek ziurtzat jotzen dute arrakasta izango dutela. Halaber, galderei erantzun zuzenak 

emateko joera izaten dute. Emakumezkoen kasuan aldiz, ez da hain erraza «bizitzan arrakasta 

izatea» «lanbide-karrerari» lotzea. Horrela, emakumezkoek galdera zehatz honi emandako 

erantzunak gizonezkoenak baino dudatsuagoak izan daitezke. Gainera, emakumezkoek ez dute 

gizonezkoek bezain zuzen hitz egiten, zuhurragoak izaten d i ra 1 0 . Hortaz, emakumezkoek 

gutx iagotan ematen dituzte herri tarren iritzia jasotzeko elkarrizketetan espero diren erantzun 

zuzen eta laburrak. 

9 Generoaren Erretratuaren Saila. An Equal Match. Gender Portrayal in Sports Programmes (Partida berd indua. Generoaren 
erretratua k i ro l -programetan) . H i l versum: NOS, 1998. 
10 Ikus Cravvford, Mary. Talking Difference. On Gender and Language (Desberdintasunaz mintzatzen. Generoaren eta 
lengoaiaren gainean). Londres: Sage Publ icat ions, 1995. 
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Gai bat planteatzeko edo istorio bat kontatzeko modu asko daude. Adibidez, «arrakasta duten 

etorkinei» buruzko programan emakumezkoak barne hartu izan balira, beste dimentsio bat, 

ikuspegi osagarri bat gaineratu ahal izango zatekeen. Emakumezkoei errendimendua hobetzen 

duten medikamentuei buruzko ikuspuntuak azaltzeko denbora gehiago eman izan balitzaie, gai 

hori aberastu ahal izango zatekeen. Genero-desberdintasunei buruz arretaz pentsatzea -

emakumezkoek eta gizonezkoek hitz egiteko edo lanaz eta bizitza pribatuaz pentsatzeko duten 

moduei buruz adibidez- lagungarri zaio programar i askotan ziurtzat jotzen diren, aztertu gabe 

uzten diren edo errutinaz besterik aztertzen ez diren gai edo aukerakei heltzeko. Beraz, kasu 

gehienetan, generoaren erretratuari arreta handiagoa jarriz gero kalitate handiagoko programak 

eta erakargarriagoak lortuko lirateke. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
• Programa-zuzendariek maiz diotenez, zaila da emakumezko parte-hartzaileak aurkitzea eta 

telebistan ager daitezen konbentzitzea. Hala bada, zer egin daiteke (a) behar bezala prestatutako 

emakumeak aurkitzeko, (b) eraginkortasunez parte hartuko dutela bermatzeko? Emakumezkoek 

planteamendu desberdina behar al dute? 

Programa-zuzendariek emakumezko gonbidatu , esatari eta parte-hartzaileak aktiboki bi latu 

behar dituzte ala aukeraketa ausaz egin behar dute? Zein dira emakumezko parte-hartzaileak 

aurkitzeko ahalegin berezia egitearen kostuak? Zein dira horren etekinak? 

• Aukera ezazu prime time-ko programa ezagun bat. Aukeratu nahi duzun programa-mota 

erreala (hots, dramak edo egoera-komediak alde batera utzita). Programa ikusten duzun 

bitartean, jaso idatziz emakumezkoak eta gizonezkoak erretratatzeko modua. Generoaren 

erretratuari dagokionez, programa orekatuta al dago? Adibidez, zein da programan agertzen 

diren emakumezkoen eta gizonezkoen arteko zenbakizko oreka? Nolako arreta eskaintzen zaie 

emakumezkoen eta gizonezkoen ikuspuntuei programan? Zein da programak emakumezkoen eta 

gizonezkoen gizarte-maila erlat iboari edo garrantziari buruz ematen duen inpresio orokorra? 

Programa orekatuta dagoela uste baduzu, zein faktorek laguntzen dute hori lortzen? Hala ez 

bada, zerk eragiten du orekarik eza? Emakumezkoek ordezkaritza txikia badute edota agertzen ez 

badira, zein izan daiteke arrazoia? Kasualitatea al da? Ala nahita eginda al dago? Ala 

axolagabetasunaren ondor ioa al da? Ala denbora-faltarena? Ala beste zerbaitena? 

Loturak 
I r u d i z a b a l a g o a 
1. elementua. Albisteak: «Utzi gaiari bere kabuz hitz egiten». 

Finlandiako armadan dauden emakumezkoei buruzko albiste beraren bi bertsiok, programa-

errealizadoreak emakumezkoei nor bere kabuz hitz egitea ahalbidetzen dienean zer gertatzen den 

erakusten dute. 

2. elementua. Gaurkotasuna: «Lagundu gaiari bere kabuz garatzen». 

Tokiko traf iko-planei buruzko elkarrizketa baten hiru bertsiok, emakumezko bat bere ikuspuntua 

adieraztera animatzen denean zer gerta daitekeen erakusten dute. 

H a u d a n e u r e i r u d i a 
1. elementua. Claudia Tellegen dokumental-erreal izadoreak emakumeak telebistan parte hartzera 

zergatik eta nola animatzen dituen azaltzen du . 

3. elementua. Ar i Hakahuhta albiste-kazetariak Finlandiako armadari buruzko albistearen bi 

bertsioak nola egin zituen eta bigarren bertsioa zerk bereizten duen azaltzen du. 

0 o 
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Gertakari-Orria, 2. Elementua: 
Agertzen ez diren emakumezkoak 

Gertakariak eta zifrak 
• Europako irrat i-difusioko sei erakundetan burututako ikerketak erakusten duenez, ez dago 

telebistako programa-mota bakar bat ere emakumezkoak gizonezkoak baino hobeto ordezkatuta 

daudenik 1 1 . 

E m a k u m e z k o e n p a r t e - h a r t z e a p r o g r a m a - m o t a d e s b e r d i n e t a n 

• Emakumezkoen parte-hartzerik handiena haurrei buruzko programetan izaten da: %44. Prime 

time-ko k i ro l-programetan berriz, pertsonen %12 besterik ez dira emakumezkoak. 

Gaiak istorioa kontatzen du 
• Ikerketa berak erakusten duen bezala, emakumezkoak maizago agertzen dira giza 

harremanak, fami l ia, gizarte-gaiak eta osasun-gaiak aztertzen dituzten programetan. 

• Eta emakumezkoak gutx iagotan agertzen dira kr imenei , zientzia eta teknologiar i eta kirolei 

buruzko programetan. 

Gauza berri askorik ez 
1994an emakumezkoek Britainia Handiko telebistan duten agerpenari buruz egindako 

azterlan batek eredu berbera ematen du emaitza gisa 1 2 : emakumezkoen parte-hartzerik txikiena 

kiroletan (%8) eta nazioko albisteetan (%18) antzematen da. Parte-hartzerik handiena aldiz, 

haurrei buruzko programetan izaten da: %47. 

• 1992an Herbehereetako irrat i-difusioari buruz egindako azterlan batek erakutsi zuenez, 

emakumezkoak haurrei buruzko i r rat i -programetan besterik ez zeuden gizonezkoak baino hobeto 

ordezkatuta (guztizkoaren %55). Telebistako albisteetan, agertzen ziren pertsonen %22 besterik 

ez ziren emakumezkoak 1 3 . 

11 Eie, Birgi t . Who Speaks in Television? A Comparative Study of Female Participation in Television Programmes (Nork hitz 
egi ten du telebistan? Emakumeek te leb is ta -programetan duten parte-hartzeari buruzko konparazio-azter lana). Oslo: NRK, 
1998. 

12 Cumberba tch , Guy, Andrea Magu i re eta Samantha VVoods. «The Portrayal of VVomen in Bri t ish Televis ion - A Context 
Analys is» (Emakumearen erretratua Bri tainia Handiko te lebistan - Testuinguru-azterketa. 24-59 orr.; Perspectives of Women 
in Television (Emakumeen aukerak te lebistan). IX. ikerketa- lanaren txos tena. Londres: I r rat i -d i fus ioaren Normalkuntzarako 
Kontsei lua, 1994. 

13 NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren Saila. Mieke, Hoe is de Stand? Erretratatuaren Sailak 1992an eg indako 
ikerketaren emaitzak. Hilversum: NOS, 1992. NOS 
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3. Elementua: Emakume isilak 
Bideoklipa 
M a i t a s u n a r e n i t s a s o n t z i a 
• Herbehereetako irrati-difusioko RVU konpainiak karga-ontzi bateko bizitzari eta lanei buruzko 

«Transbaltica» dokumental belgikarra eman zuen. Dokumental hau «VVerken aan werk» (Lanaren 

inguruan lan egitea) izeneko iraupen luzeko sailean barne hartuta dago. Ikusle-kopuru zabal bati 

zuzenduta dagoen sail hau lanari eta lan-merkatuari lotutako gaiak aztertzen di tu. Informazioa 

eta entretenimendua eskaintzeko pentsatuta dago. Pertsonaia indibidualen begiradapean eta 

egoera zehatz batzuetan oinarr i tuta, dokumentalaren zuzendariak komedietako elementuak 

erabiltzen di tu. Asmoa ikusleari erretratatutako pertsonekin identif ikatzeko aukera ematea da. 

Gizonezkoek osatutako garraioaren munduan , produkzio-taldeak emakumezko batekin egin zuen 

topo, itsasontzi bateko ingeniariaren ezkontidearekin hain zuzen ere. Izan ere, ingeniariak eta 

bere ezkontideak ez zuten denboraldi luzeetan bereizita egotea atsegin eta, ondorioz, ahal zen 

guztietan bidaietan elkarrekin joatea erabaki zuten. Aipatutako elkarrizketak, hain zuzen ere, 

erabaki hau aztertzen du. Bikotea itsasontziko aginte-gelan erretratatzen dute. Ingeniaria hitz 

gutxiko gizona izanik ere, galdera guztiak berari zuzentzen zaizkio. Emakumeari ez zaio galdera 

bakar bat ere egiten. 

Gaiak 
Emakumezkoak telebistan agertzen direnean, horrek ez du esan nahi beti benetako presentzia 

dutenik. Jakina, emakumezko isil batek programa-taldeak esleitu dion bigarren mailako rola 

berresten du. Baina, hasiera batean hain nabarmena ez badirudi ere, emakume isil batek inola 

ere erretratatuta ez dagoen emakume batek baino «ausentzia» handiagoa adieraz dezake. 

Telebista-programen zuzendariak istorio baten kontaketa dakar beti. Programa-errealizadoreek, 

zein istorio kontatuko diren ez ezik, zein ikuspegit ik kontatuko diren -eta, beraz, errealitatearen 

zein kontzeptu irudikatuko duten- ere erabakitzen dute. Oro har, telebistan ikusten dugun 

mundua ez da mundu erreal baten ispi lua, programa-taldeen lan baten emaitza baizik. Beste 

hitzetan esanda, programa-taldeek zuzendaritza-zeregina eta zeregin aktiboa betetzen dute gure 

telebista-pantai letan agertzen diren errealitateen def inizioan. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
• Zein da hitz gutxiko gizonezko honek eta bere emazte isilak transmit i tzen duten mezua? 

Erretratu honek bikotearen harremanari begirada bat emateko helburua al du? Programa-

zuzendariei emakumezkoari bere iritziak zein ziren galdetzea ahaztu ote zitzaien? 

• Programa-zuzendaria bazina, zein t ratamendu emango zenioke emakume isil honi? Zein da 

emakumearen ekarpena dokumentalean? Nolako ekarpena egin zezakeen? 

• Programa- taldea zein neurri tan ardura daiteke (edo arduratu behar du) egoeraz eta zein 

neurri tan ahalbide dezake (edo ahalbidetu behar du) emakumeak bere iritziak azal ditzan? 

Lagunduko al luke horrek dokumentalaren gaian sakontzen? Ala, osterantzean, bere errealitatea 

oztopatu eta, horrela, dokumentalaren oinarr i erreala ahulduko al luke? 

• Zer esaten digu bideokl ip honek programa-taldearen botereari buruz? Zein neurr i tan sor 

ditzakete emakumezkoak entzun eta ikus daitezen lortzeko baldintzak? Zein neurr i tan sortu behar 

dituzte? 
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• Nolako eragina du programa-motak edo gaiak programa-taldearen erabakietan eta hauek 

gizonezkoak edo emakumezkoak modu jakin batean erretratatzeko duten ahalmenean? Honi 

dagokionez, ba al da desberdintasunik programa dramat ikoen eta gertaera errealetan 

oinarr i tutakoen artean? 

Loturak 
I r u d i z a b a l a g o a 
2. elementua. Gaurkotasuna: «Lagundu gaiari bere kabuz garatzen». 

Tokiko trafiko-planei buruzko elkarrizketa baten hiru bertsiok, emakumezko bat bere ikuspuntua 

adieraztera animatzen denean zer gerta daitekeen erakusten dute. 

3. elementua. Dokumentala: «Non jarri behar duzu mikrofonoa?» 

Emakumezkoei ahotsa emateko hainbat modu azaltzen dituzten bi dokumentalen laburpenak. 

H a u d a n e u r e i r u d i a 

1. elementua. Claudia Tellegen dokumental-erreal izadoreak emakumeak telebistan parte hartzer 

zergatik eta nola animatzen dituen azaltzen du. 
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Gertakari-Orria, 3. Elementua 
Emakume isilak 

Gertakariak eta zifrak 
• Europako irrati-difusioko sei erakundetan egindako ikerketek erakusten dutenez, prime time-

ko telebista-programetan emakumezkoek hitz egiten duteneko denboraren portzentajea 

guztizkoaren %31koa da 1 4 . 

E m a k u m e z k o e k t e l e b i s t a n h i t z e g i t e n d u t e n e k o d e n b o r a r e n k u o t a 

i i i i i i 1 

DR SVT YLE NOS NRK ZDF Guztira 

• Puntuaziorik txikiena Herbehereetakoa da (emakumezkoen diskurtsoaren %22). Finlandian 

berriz, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko orekara gehiago hurbiltzen dira: emakume 

f inlandiarrak zuzeneko denboraren %42ra iristen dira. 

Zer adierazten digute emakume isilek? 
• Emakumezkoak «sexu berritsu» gisa hartzen dituen estereotipoa gorabehera, gizonezkoek 

hainbat testuingurutako diskurtsoaren denboraren «kuota justua» gainditzen dutela erakusten 

du ikerketak 1 5. 

• Hortaz, nola sortu da estereotipoa? Teoria batzuen argudioen arabera, emakumezkoak sexu 

berritsua direlako pertzepzioak indarrean jarraitzen du emakumezkoentzako arau inplizitua 

isiltasuna delako 1 6 . 

• Emakumezkoen generoak apaingarri gisa betetzen duen rolaren adibide on bat telebista-

lehiaketetan aurki ditzakegu. 1990ean mundu osoko 50 herrialdetan egindako azterlan batek 

eredu komun bat aurkitu zuen, non gizonezko gidariak kontrola eramaten duen eta menpeko 

emakumezko laguntzaile batek «gutxi tan hitz egin eta etengabe irr ibarre egiten duen» 1 7 . 

14 Eie, Birgit . Who Speaks in Television? A Comparative Study of Female Participation in Television Programmes. (Nork hitz 
egi ten du telebistan? Emakumeek te leb is ta -programetan duten parte-hartzeari buruzko konparazio-azter lana). Oslo: NRK, 
1998. 

15 Cravvford, Mary. Talking Difference. On Gender and Language. (Desberdintasunaz mintzatzen. Generoaren eta 
lengoaiaren gainean). Londres: Sage Publ icat ions, 1995. 

16 Spender, Dale. The VVriting or the Sex (Idazketa edo sexua). New York: Pergamon Press, 1989. 

17 Cooper-Chen, Anne. Games in the Global Village: A 50-Nation Study on Entertainment Television (Jokoak herri 
g loba lean: te lebistako en t re ten imendu-p rog rame i buruzko 50 herr ia ldetako azterlana). Bovvling Green, OH: Bovvling Green 
State Univers i ty Press, 1994. 
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• Europa desberdina al da? 1992an «Zoriaren gurpi la» programaren Europako hiru bertsiori 

buruz egindako azterketa baten aurkikuntzaren arabera, Alemaniako azafata denbora osoan 

mutu egoten zen eta Danimarkakoak hitz egin bazezakeen ere, muga batzuen barruan besterik 

ezin zuen egin. Danimarkako azafatak azaldu zuenez, «neska i lehoria nahi zuten, ez ordea i lehori 

tentel bat» 1 8 . 

• Kultur arauek, beraz, onartutako genero-rolen pertzepzioak eta genero-estereotipoen osaera 

finkatzen laguntzen dute. Hala ere, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko hitzezko 

elkarreraginei buruzko azterketen irudi orokorrak erakusten duenez, biek eraikitzen eta berresten 

dute genero-desberdintasuna. Hau oso lotuta dago gizonezkoek bizitza publ iko eta sozialean 

duten botere eta estatus handiagoarekin 1 5 . 

18 S k o v m a n d , Michael . «Barbarous TV Internat ional : Syndicated VVheels of Fortune» (Nazioarteko telebista basatia: 
Zor iaren gurp i l s indikatuak. 84-103 orr.; Media Culture: Reapprasing Transnational Media;argit.: Michael Skovmand eta K im 
Christ ian Schreder. Londres: Rout ledge, 1992. 
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4. Elementua: Espazioa sortzen, 
espazioa betetzen 
Bideoklipak 
E t x a b e r e a k e t a k a t u b a s a t i a k 

Danimarkan egindako «Dus med Dyrene» (Abereei buruz) izeneko abereei buruzko eztabaida-

programa batean, gizonezko ehiztari bat eta abereak babesteko mug imenduko emakumezko 

ordezkari bat katu basatien ehizari buruz eztabaidatzen ari dira. Eztabaidak jarrai dezan, gidariak 

adierazpen probokagarr i bat zuzentzen dio bakoitzari. Emakumezkoari zuzendutako esaldia 

ondokoa da: «Egia esan, bi katu-mota daude: etxeko katuak eta etxerik gabeko katuak». 

Emakumezkoak adostasuna adierazten du baina, erantzuna zabaldu nahi duenean, gidariak hitza 

kentzen dio eta ehiztariarengana zuzentzen da. Honek bere ikuspuntuak zabalki azaltzeko aukera 

du. 

H i r i t x i k i b a t e k o t r a f i k o a 
• Herbehereetako eskualde-albisteetako programa batek Soest hir ian hir iguneko trafikoa 

arintzeko dauden planen berri ematen die ikusleei. Planen aurka dagoen bikote bati elkarrizketa 

egiten zaio etxearen atzealdeko lorategian. Kamera gizonezkoarengandik emakumezkoarengana 

zuzentzen da azken honek elkarrizketan parte hartzen duenean. Baina, ia berehala, emaztea 

zalantzan geratzen da eta senarrari begiratzen dio honek berriz hitz egin dezan eskatuko balio 

bezala. Senarrak horixe egiten du hain zuzen ere. 

T a b u a k h a m a r r a k a l d e a n 
• Herbehereetako «Rondom Tien» (Hamarrak aldean) programa tabuak haustera zuzenduta 

dauden eztabaidak sortzeagatik da ezaguna. Gaur gaueko gaia zera da, sexu-kr imenak egin 

dituzten pertsonei berriz ere gizartera itzultzeko aukera eman behar zaien ala ez. Alde 

nabarmena dago gidariak programako gizonezko bi gonbidatuei eta bi emakumezkoei ematen 

dien t ratuan. Emakumezkoek sexu-bortizkeria jasan duten bikt imak defendatzen dituzte (bat 

bikt ima baten ama da; bestea berriz, koinata). Gidariak zehatz-mehatz aurkezten ditu hauen 

kasuak eta, azkenean, galdera bana egiten die. Emakumezkoek labur erantzuteko aukera besterik 

ez dute. Bestalde, gizonezko gonbidatuetako bat eskola-zuzendaria da eta bestea berriz, 

Herbehereetako Esploratzaileen Erakundeko kidea. Gidariak hauei galdera irekiak planteatzen 

dizkie, beren ikuspuntuak zehazki adierazteko aukera ematen dietenak hain zuzen ere. 

• Grafiko batek erakusten duenez, egoera publ ikoetan emakumezkoek eta gizonezkoek hitz 

egiteko aukerak eskaintzen eta aprobetxatzen dituztenean genero-rol tradizionalak islatzen 

dituzte: 

• Emakumezkoei maizago kentzen zaie hitza. 

• Emakumezkoak, txanda i txarotean, zintzoago («gizonen moduan») jokatzen dute. 

• Gizonezkoei maizago ematen zaie hitz egiteko aukera. 

• Gizonezkoen diskurtsoaren iraupena luzeagoa da. 

• Gizonezkoak maizago hasten dira hitz egiten ezer galdetzen ez zaienean. 

Gaiak 
Telebistako elkarrizketa bat espazioa emateko eta betetzeko printzipioan oinarritzen da. 

Elkarrizketagilearen eta elkarrizketatuaren arteko rol-banaketan, generoa oso garrantzitsua da. 

Gizonezkoek joera handiagoa dute gure kulturan espazioa bereganatzeko. Halaber, gehiago 

errespetatzen dira zein diren kontuan hartuta. Horren ondorioz, telebistako elkarrizketetan 

gizonezkoek hitz egiteko denbora gehiago hartzen dute (edo eskaintzen zaie) eta emakumezkoei 

diskurtso-denbora gutx iago ematen zaie. Elkarrizketagilea eta elkarrizketatua horretaz jabetzen 

badira, eredua hausteko gai izan daitezke. Adibidez, elkarrizketagileak ahalegin kontziente bat 
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egin lezake emakumezkoei galdera zabalagoak egiteko. Horrela, emakumezkoak erantzun 

zabalagoak ematera animatuko lirateke. 

Gizonezkoengana eta emakumezkoengana hurbiltzeko planteatzen den moduari dagokionez, badira 

beste eredu estereotipatu batzuk ere. Herbehereetako ikerketak erakusten duen bezala, 

gizonezkoengana modu formal, errespetutsu, abegikor eta zeharkako batean hurbiltzeko eta 

emakumezkoengana modu informal, adiskidetsu, barregarri eta zuzen batean hurbiltzeko joera dago 1 9 . 

Programa-zuzendariek finkatzen dute ikuspuntu eta iritzi desberdinei eman beharreko espazio-

bolumena. Egoera jakin batzuetan espazio hori zabaltzea edo murriztea erabaki dezakete. Hortaz, 

programaren edukiaren edo formatuaren inguruan berariazko urratsak emanez, erretratuaren 

eredu estereotipatuak eten edo indar ditzakete. Garrantzitsua da estereotipoak erabat negatiboak 

edota erabat posit iboak ez direla gogoan izatea. Irudi estereotipatuak erabiltzeko moduak eta 

irudi hauek sartzen direneko testuinguruak dakarte estereotipoak posit ibo edo negatibo gisa 

ebaluatu edo interpretatzea 2 0 . Elkarrizketetan eta eztabaidetan, programa-mota guztietan 

bezalaxe, estereotipo «tradizionalak» hauts daitezke. Eta hau lagungarria izan daiteke telebista 

sortzaile, harrigarri eta ez-konbentzional bat egiteko. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
• Nolako eragina izan dezake generoaren erretratuarekiko arretak elkarrizketak egiteko 

estiloetan? Nolako eragina izan dezake honek elkarrizketaren edukian? Ideia-aniztasunari eta 

ikusleen interesari dagokionez, zein izan daiteke emaitza? 

• Zein dira galdera irekien («Zergatik zaude ados adierazpen honekin?») eta galdera itxien 

(«Ados al zaude adierazpen honekin?») ondor ioak elkarrizketatuari esleitutako espazioan? 

Nolako garrantzia izan dezake elkarrizketatuarekiko «errespetuak» planteatu beharreko galdera-

mota finkatzean? 

• Zein neurri tan du eragina programa-motak -albisteak, gaurkotasuna, dokumentala, eztabaida, 

magazina eta abar- elkarrizketaren estiloan? Ba al da egoerarik galdera itxiak edo irekiak 

aukeratzea ahalbidetzen duenik? Zergatik? 

• Zein egoeratan erabaki dezake elkarrizketagileak gonbidatu bati eskainitako espazioa 

mugatzea? Zein dira horrelako erabaki batek izan ditzakeen ondorioak? 

• Programa-zuzendariarena al da larri eta dudatsu egon daitezkeen gonbidatuak animatzeko 

edo laguntzeko ardura? Noraino irits daiteke hala eginez gero? 

Loturak 
I r u d i z a b a l a g o a 
2. elementua. Gaurkotasuna: «Lagundu gaiari bere kabuz garatzen». 

Tokiko trafiko-planei buruzko elkarrizketa baten hiru bertsiok, emakumezko bat bere ikuspuntua 

adieraztera animatzen denean zer gerta daitekeen erakusten dute. Hirugarren bertsioak, 

elkarrizketatua eserita egon ordez zutik dagoenean edo mugitzen ari denean keinuek eta gorputz-

mugimenduek adierazkortasunean nola lagun dezaketen azaltzen du. 

3. elementua. Dokumentala: «Non jarr i behar duzu mikrofonoa?» 

Emakumezkoei ahotsa emateko hainbat modu azaltzen dituzten bi dokumentalen laburpenak. 

H a u d a n e u r e i r u d i a 

1. elementua. Claudia Tellegen dokumental-erreal izadoreak emakumezkoak telebistan parte 

hartzera zergatik eta nola animatzen dituen azaltzen du . 

19 NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren Saila. Getting Through: Five Years ofthe NOS Gender Portrayal Department 
(Aurrera eg i ten: NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren bost urteak). H i l ve rsum: NOS, 1996. 

20 Adib idez, Bri tainia Handiko «Absolu te ly fabu lous» («Guztiz bikaina») komediak oso m o d u konp lexuan erabi l tzen zi tuen 
estereot ipo negat iboak, m o d u pos i t iboan interpreta zitezkeen genero- i rud ien mul tzo nahasi bat sortzeko. 
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Gertakari-Orria, 4. Elementua 
Espazioa sortzen, espazioa betetzen 

Gertakariak eta zifrak 
• Europako irrat i-difusioko sei erakundetan egindako ikerketak erakusten duenez, prime time-

ko telebista-programetan emakumezkoek hitz egiten duteneko denboraren portzentajea 

guztizkoaren %31koa da 2 1 . 

• Ikerketa berak erakusten duen bezala, emakumezkoen %22 besterik ez dira beren funtzio edo 

lanbidearekin -medikua edo zuzendaria adibidez- aurkezten. Gizonezkoen kasuan berriz, 

portzentajea %36ra iristen da. 

F o r m a l i t a t e z t r a t a t u t a k o e m a k u m e z k o e n e t a g i z o n e z k o e n p o r t z e n t a j e a 

Emakumezkoak • Gizonezkoak 

DR SVT YLE NOS NRK ZDF Guztira 

Generoak desberdintasuna ekar dezake... 
1996an Herbehereetan egindako ikerketa batek, emakumezkoak eta gizonezkoak elkarrizketetan 

tratatzeko moduan desberdintasunik ba ote dagoen aztertu zuen 2 2 . Nolakoa da 

elkarrizketagilearen tratua, zeharkakoa eta adeitsua ala zuzena eta lagunartekoa? Ikerketak ez 

zuen alderik aurkitu gaurkotasun-programetan: gizonezkoen zein emakumezkoen %40 zuzenean 

eta %60 zeharka tratatzen zituzten. Eztabaidetan ordea, aldea nabarmena zen: emakumezkoen 

%87 modu zuzen eta lagunartekoan tratatzen zen. Gizonezkoen kasuan aldiz, portzentajea 

%56koa izan zen. 

Estiloak badu axola... 
1996ko ikerketa berak eta 1992ko Herbehereetako azterlan batek 2 3 beste estereotipo-ereduak 

aurkitu zituzten gizonezkoak eta emakumezkoak elkarrizketetan tratatzeko moduan: 

• Emakumezkoei maizago zuzentzen zaie izena erabil i ta. 

• Emakumezkoenganako tratua urriagoa izaten da. 

2 1 . Eie, Birgit . Who Speaks in Television? A Comparative Study of Female Participation in Television Programmes. (Nork 
hitz egi ten du telebistan? Emakumeek te leb is ta -programetan duten parte-hartzeari buruzko konparazio-azter lana). Oslo: 
NRK, 1998. 
22. NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren Saila. Informative Programmes. Media Portrayal of Women and Men 
( In formazio-programak. Emakumezkoen eta g izonezkoen erretratua komunikab ideetan) . H i l ve rsum: NOS, 1996. 
23. NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren Saila. Mieke, Hoe is de Stand? Erret ratatuaren Sailak 1992an eg indako 
ikerketaren emaitzak. Hilversum: NOS, 1992. NOS 
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• Eztabaidetan gizonezkoak emakumezkoak baino modu fo rma l , zeharkako eta adeitsuago 

batean tratatzen dira. 

Izan ere... 
Programa-taldeak gonbidatuak tratatzeko ereduez jakitun direnean, jakinaren gainean erabaki 

dezakete elkarrizketatzeko estilo jakin bat hartzea. Elkarrizketak egiteko estiloak eta teknikak 

modu sortzaile batean erabiltzen direnean eta gonbidatuen beharrak kontuan hartzen 

dituztenean, programak irekiagoak izan daitezke eta keinu eta ikuspuntu estereotipatu gutx iago 

ager ditzakete. 
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5. Elementua: 
Rolak eta kokapenak 
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5. Elementua: Rolak eta kokapenak 

Bideoklipak 
E t x e k o l a g u n t z a 
• Finlandiako irrat i-difusioko konpainiaren suedierazko albistegi batek, joera berri baten 

funtsezko arrazoia azaltzen du, etxeko laguntzaren erabilera areagotzearena hain zuzen ere. 

Gobernu-dirulaguntzen eskema esperimental baten ondorioz, enplegu-agentzietan eskaria gero 

eta handiagoa da. Etxeko lanak funtsean emakumezkoenak izan ohi direnez gero, agentzia hauek 

zuzentzen emakumezko bat espero genezake. Albisteetan ordea, eskemaren ikuskapenaz 

arduratutako gizonezko bi gobernu-funtzionarir i egindako elkarrizketak ikus daitezke. Beren 

bulegoetan daude, idazmahaiaren atzean. Jakina, «adituak» dira. Kontraste handia dago progra-

man agertzen diren bi emakumezkoen erretratuarekin. Bat etxeko langilea da eta etxea garbitzen 

agertzen da. Bestea berriz, kontratugilea da eta egongelan dago bere seme-alabez inguratuta. 

K a n p o - g a i e t a r a k o e m a k u m e z k o m i n i s t r o a 
• Suediako telebistako programa batek herrialdeko kanpo-gaietarako emakumezko minist ro 

berria aurkezten die ikusleei. Zoologikoan agertzen da. Elkarrizketa ez da izan ditzakeen asmo 

poli t ikoei buruzkoa, ez eta bere kargu berriari dagozkion bestelako lanbide-alderdiei buruzkoa 

ere. Horren ordez, prestatzeko denbora asko behar duten janariak atsegin ez dituela jakinarazten 

zaie ikusleei. Izan ere, denbora gehiegi eskatzen dute eta hori bereziki problematikoa da haur 

txikiak izanez gero. Eta jantziak? galdetzen du elkarrizketagileak. Zure kargu berriaren 

eskakizunak kontuan hartuta, ez al duzu arropa dotoreagorik jantzi eta zure kidekoen jantzi 

berdina ez daramazula ziurtatu beharko? Galdera hauek eta elkarrizketagilearen hizkerak 

iradokitzen duten bezala, elkarrizketaren giroa informala da. Ikusleek inpresio ona jasotzen dute 

emakumearengandik. Oso gutxi dakite, ordea, kanpo-gaietarako minist ro berriari buruz. 

A u t o m o b i l a r e n p r o b a 
• Suediako «Traffikmagasinet» izeneko programan Mazda 626 berria probatzen da. 

Programako gidariek -Susanne Falk eta Staffan Borglund-ek- txandaka aurkezten dituzte 

probaren alderdiak. Automobi lak atzealdean duen espazio txikia kritikatzen da. Hau Susannek 

frogatzen du, haurrentzako eserlekuarentzat ia lekurik ez dagoela erakusten duen bezalaxe. 

Programaren amaieran Staffan bolante aurrean ikus daiteke, automobi la gidatzen eta 

segurtasunari , erregai-kontsumoari eta abarri buruzko proben ondor io nagusien laburpena 

egiten. 

• Grafikoak gizonezkoak eta emakumezkoak rol eta kokapen desberdinetan erretratatzeko joera 

dagoela erakusten du. 

Gizonezkoak Emakumezkoak 
lan-esparrua etxeko esparrua 

estatus handia estatus txikia 

publikoa pribatua 

adimena gorputza 

Gaiak 
Azken hogeita bost urteotan aldaketa handia izan du rolen gizarte-banaketak gizonezkoen eta 

emakumezkoen artean. Aldaketa hauek ez dira erabat islatu komunikabideetan. Oro har, 

komunikabideetan agertzen diren emakumezkoen eta gizonezkoen irudiak konbentzionalak eta 

f inkoak dira: genero-rolen pertzepzio estereotipikoak islatzen dituzte. Genero-estereotipoak 

hainbat d iments iotan eta mailatan agertzen dira eta horietako askok emakumezkoei eta 

gizonezkoei buruzko balio-judizio inplizituak barne hartzen dituzte. 
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Gizarte-maila hobea duen talde bat ez dago gizarte-maila txikiagoko talde bat bezain lotuta 

estereotipo negatiboei. Hortaz, telebistan gizonezkoak -arraza zurikoak, erdi-mailako klasekoak 

eta adin ertainekoak bereziki- kualitate posit ibo eta erakargarriei lotuta agertzen dira. Kualitate 

hauen artean boterea, ausardia, independentzia, umore-sena, autonomia eta oreka barne 

hartzen dira. Gizarte-maila tx ik iagoko taldeen kasuan berriz, estereotipoak askoz zorrotzago 

definituta daude eta, beraz, askoz zailagoa da estereotipo horiei aurre egitea. Emakumezkoei 

dagokienez, sexualitateari («neska i lehori tentela») eta emozional i tateari («emakume 

irrazionalak») lotutako estereotipoak iraunkorrak eta erorrarazten zailak dira. 

Ziurrenik, gizarte-maila handiko talde bateko kide bat pertsona gisa hautemango da taldeko kide 

gisa baino. Gizonezko polit ikari bat, lehenik eta funtsean, polit ikari gisa hautematen da. 

Emakumezko polit ikari bat berriz, emakume gisa. Bere lanbidea nekez bereiziko da bere 

generotik. Horrek ez du esan nahi gizarte-maila handiko talde batek estereotiporik ez duenik, 

dagokion irudi-gama askoz zabalagoa eta malguagoa dela baizik. 

Oinarrizko estereotipoa bera ere (emakume irrazionala edo emozionala adibidez) hainbat 

modutan ager daiteke: neurriz kanpo (komedietan bezala), tragikoki (drametan bezala) edo modu 

errealista batean (hondamen naturalei buruzko albisteetan bezala adibidez). Irudi-eredu beraren 

askotariko aldaera hauen ondorioz, estereot ipo-mota batzuk beste batzuk baino errazago 

antzematen dira. Gainera, gehiago errotzen dira kulturan. Ondorioz, estereotipo hauek hausteak 

arazo handiagoak dakartza. 

Funtsezko genero-estereotipo hauek programetako erretratuaren alderdi askotan agertzen dira. 

Jarraian, gizonezkoek eta emakumezkoek telebistan dituzten rolei eta kokapenei dagokienez, 

estereotipo hauek agertu ohi direneko hainbat fo rma azaltzen dira: 

Gizonezkoa Emakumezkoa 
Rol komunak Aldakuntza 

Aniztasuna 

Gizarte-estatusa 

Akt iboa 

Independentea 

Protagonista 

Adi tua 

Profesionala 

Bozeramailea 

Lateralitatea 

Mailarik eza 

Estatusik eza 

Pasiboa edo erreaktiboa 

Menpekoa 

Laguntzaile-zeregina 

Biktima 

Ezjakina 

Etxekoandrea 

Kokapen komunak Barnealdeak 

Bulegoa 

Idazmahaiaren atzean 

Estudioa 

Kanpoaldeak 

Etxea 

Harraskaren atzean 

Haurtzaindegia 

Garrantzitsua da estereotipoak erabat negatiboak edota erabat posit iboak ez direla gogoan 

izatea. Hein handi batean, agertzen direneko testuinguruaren eta erabiltzeko moduaren 

araberakoak dira. Adibidez, entretenimendu-programetan estereotipoak exageratu edo 

alderantzikatu egiten dira maiz, ikuslea harritzeko eta bere arreta erakartzeko 2 4 . 

Beste programa-mota batzuen taldeek errotuta dauden genero-estereotipoak zalantzan jar 

ditzakete. Adibidez, «adituaren autoritatea» gizonezkoen rolari lotu izan zaio eta halaxe jarraitzen 

24 Horren ad ib ide batzuk (egoera-komedietakoak) «Irudi zabalagoa» b ideoan barne hartuta daude. 
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du. Emakumezkoak oraindik ere %17 dira prime time-ko telebista-programetako adituen ar tean 2 5 . 

XXI . mendean sartzear gaudela, emakumezkoak gero eta prestatuago daude aditu gisa edozein 

gair i buruzko iritziak emateko. Erronka bat izan daiteke ohiko gizonezko adituarengana jo ordez 

emakumezko horiek aurkitzea. Egon badaude 2 6 . Telebistaren bitartez esparru publ ikora eramaten 

badira, programa-errealizadoreak iritzi-eremua zabalduko du eta ikusle-talde jakin batzuentzako 

rol-eredu berriak eskainiko di tu. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
• Rolei eta kokapenei dagokienez, nolako ahalmena du programa-taldeak gizonezkoen eta 

emakumezkoen erretratuan eragina izateko? Nolako eragina du programa-motak -hala nola 

gertaera errealetan oinarri tutakoek edota fikzio- edo entretenimendu-programek- ahalmen 

horretan? 

• Istorioak istorio partzialak dira beti. Finlandiako albistegiaren kasuan aipatutako etxeko 

langilea kontratugi lea da berez: beste etxeko langile batzuen arduraduna da. Hala ere, programa-

errealizadoreek kontratugile gisa ez erretratatzea erabaki zuten. Zein izango ote ziren hori 

erabakitzeko arrazoiak? Zer lor zitekeen kontratugi le gisa erretratatu izan balute? 

• Suediako kanpo-gaietarako emakumezko minist ro berriari buruzko bideokl ipean, programa-

taldeek kokapenari eta galderei buruz hartutako erabakien emaitza ez zen, funtsean, buruzagi 

pol i t iko baten erretratua izan, emakumezko batena baizik. Ikusleek, ministroa zoologikoan eta 

belauniko ikusita, ez al zuten polit ikari garrantzitsu gisa ikusi ordez ama zaintzaile gisa ikusiko? 

Efektu hori lortu nahi al zen? Efektu hori saihes al zitekeen elkarrizketa nahitaez bere bulegoan 

egin behar izan gabe? 

• Emakumezkoek, gizonezkoek baino gehiagotan, komunikabideetan aditu gisa agertzeko 

gonbidapenei uko egiteko joera izaten dute, nor bere esperientziari buruzko zalantzek eraginda 

gehienetan. Askotan, programa-taldeari trebeagotzat hartzen duten kideko baten izena ematen 

diote. Gizonezkoek zalantza gutx iago izaten dituzte besteek ematen dieten estatusari buruz. 

Programa-taldeek zein neurri tan saiatu behar dute -hala egin behar badute bederen- eredu hau 

hausten? Zein planteamendu edo teknika erabil daitezke emakumezko gehiago telebistan 

agertzera animatzeko? 

Loturak 
I r u d i z a b a l a g o a 
4. elementua. Gidariak eta aurkezleak: «Bi dimentsiotako pertsonaiak edo nortasun errealak». 

Sekuentzia honetako azken bi bideoklipek gutxi tan agertzen diren planteamenduak azaltzen 

dituzte, estereotipo konbentzionalak haustera zuzenduak hain zuzen ere: Norvegiako «Baluba» 

eztabaida-programan estereotipoak exageratu egiten dira subertsio-efektu bat lortzeko; halaber, 

Herbehereetako «Laat De Leeuvv» eztabaida-programan helburua estereotipoak alderantzikatzea 

da. 

H a u d a n e u r e i r u d i a 
4. elementua. Victoria Dyring haur-programen aurkezleak, bere ustez zientzietako eta 

teknologiako emakumezkoen rol-ereduak zergatik diren garrantzitsuak eta eredu horiek aurkitzen 

nola saiatzen den azaltzen du. 

25 Eie, Br ig i t . Who Speaks in television? A Comparative Study of Female Participation in Television Programmes (Nork hitz 
egi ten du telebistan? Emakumezkoek te leb is ta -programetan duten parte-hartzearen konparazio-azter lana). Oslo: NRK, 1998. 

26 Azken 15 ur teotan, i r rat i -d i fus ioko konpain ia asko emakumezko ad i tuen erreferentzia-zerrendak eta datu-baseak 
garatzearen bal iagarr i tasunaz konturatu dira. Ad ib ide bat NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren Sailak b i ldu tako 
Index 1999 da. Bertan, zazpi pol i t ika-ar loko emakumezko ad i tuen zerrenda bat agertzen da. 
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Gertakari-Orria, 5. Elementua: 
Rolak eta kokapenak 

Gertakariak eta zifrak 
• Europako irrat i-difusioko sei erakundetan egindako ikerketak erakusten duenez, prime time-

ko telebista-programetan gizonezkoak dira nagusi autoritate-rolei dagokienez: pantailan agertzen 

diren polit ikarien %72 eta profesionalen %80 gizonezkoak d i ra 2 7 . 

• Aitzit ik, «herritar arrunt» eta «biktima» rolei dagokienez, emakumezkoen ordezkaritza 

handiagoa da (%47 eta %37koa hurrenez hurren). 

E m a k u m e z k o e n p o r t z e n t a j e a h a i n b a t r o l e t a n 

Profesionala Politikaria Biktima Herritar 
arrunta 

Generoa, rola eta kokapena.. 
• Emakumezkoak gizonezkoak baino gutx iagotan agertzea ez da soilik autori tate-rolen kasuan 

gertatzen. Are gutx iagotan agertzen dira adinean aurrera egin ahala. Telebistan, 19 urte bitarteko 

pertsonen artean emakumezkoak %51 dira baina 50 urtetik gorako pertsonen artean berriz, %20 

besterik ez 2 7. 

• Emanaldi dramatikoetan ere, emakumezkoak gutx iagotan agertzen dira. 1994an, 

Herbehereetako ikerketa batek agerian utzi zuen bezala, sail dramatikoetan paper guztien %60 

gizonezkoenak z i ren 2 8 . Sail hauetan, askotan gizonezkoek hartzen zuten aurrea eta 

emakumezkoak atzetik joaten ziren. 

Kokapena generoaren erretratuaren beste alderdi garbi bat da. Azterketa berak erakutsi 

zuenez, emakumezkoekin egindako eszena dramatikoen %84 esparru pr ibatuan kokatzen ziren 

eta gizonezkoekin egindakoetan aldiz, portzentajea %53koa zen. 

• Halaber, gertaera errealetan oinarr i tutako programetan emakumezkoak maizago agertzen 

dira etxeko esparruan. Gizonezkoak berriz, lanari lotutako esparruetan ikus daitezke batez ere 2 9 . 

27 Eie, Birgit . Who Speaks in Television? A Comparative Study of Female Participation in Television Programmes (Nork hitz 
eg i ten du telebistan? Emakumezkoek te leb is ta -programetan duten parte-hartzeari buruzko konparazio-azter lana). Oslo: NRK, 
1998. 
28 Generoaren Erretratuaren Saila (NOS). Beautiful or Bold. The NOS Portrayal Department Looks at Dutch Drama (Ederrak 
edo Ausartak. NOS konpain iaren Erretratuaren Sailak Herbehereetako emana ld i d ramat ikoak aztertzen d i tu) . H i l versum: 
NOS, 1994. 

29 NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren Saila. Informative Programmes. Media Portrayal of Women and Men 
( In formaz io-programak. Emakumezkoen eta g izonezkoen erretratua komunikab ideetan) . H i l ve rsum: NOS, 1996. 

4 3 



Gizarte-maila eta erretratua... 
• Neurri batean, eredu hauek gizarte-mailako desberdintasun errealak islatzen dituzte. 

Emakumezkoek oraindik ere etxeari eta haurren zaintzari lotutako erantzukizun gehiago hartzen 

dituzte beren gain. Hortaz, agian ez da harrigarria emakumezkoak batez ere etxeko esparruetan 

erretratatzea. 

• Dena dela, batez beste Europako emakumezkoen %50ek enplegu ordaindua dute gaur egun 3 t 

Nazioko bizitza pol i t ikoan parte hartzen duten emakumezkoen portzentajea gora egiten ari da 

(%44ra iritsi da Suedian hautatutako polit ikarien artean) 3 1 . 

• Beraz, generoaren erretratuaren ereduek neurriz gain nabarmentzen dute emakumezkoen 

esparru pribatuko estatusa, bai eta emakumezkoen bizitza publ ikoko estatusa eta eginkizuna 

gutxietsi ere. 

30 Europako Batzordea. The Future European Labour Supply (Europako etork izuneko lan-eskaintza). Luxenburgo : Europako 
Batasuneko Arg i ta lpen Ofizialen Bulegoa, 1999. 

31 VVomen ofEurope Nevvsletter (Europako Emakumeen Aldizkaria). 87 zkia., 1999. 
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6. Elementua: 
Kameraren posizioa 
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6. Elementua: Kameraren posizioa 

Bideoklipak 
H a u t e s k u n d e - G a u a 

1998ko hauteskunde-gauean, Alemaniako «Kennzeichen D» (D «Deutschland» terminoaren 

bereizgarria izanik) izeneko gaurkotasun-hamabostekariak nazioko par lamenturako 

hauteskundeen emaitzak eman zituen. Hainbat alderditako polit ikariei emaitzei buruzko 

ikuspuntuak azal zitzaten eskatu zitzaien. Bideoklip honetan garrantzi nagusia duena ez da esan 

behar dutena, kamerak nola hartzen dituen baizik 3 2. Eredu azpimarragarr i bat dago: kamerak 

gizonezko guztiak kontrapikatu-posizio batetik hartzen ditu eta emakumezkoak berriz, pikatu-

posizio batetik. Horren ondorioz, gizonezko polit ikariek ahaltsuagoak dirudite eta, erretratatuta 

dauden moduagat ik, estatus handiagoa agertzen dute. Ag ian, hauteskunde-gaueko 

berotasunean, programa-erreal izadoreek -kamera-operadoreak, kazetariak, kamera-zuzendariak-

ez zuten efektu hau aintzakotzat hartuko. Dena den, nahita egin ez bazen ere (gerta daiteke 

arrazoia kamera-operadorearen garaiera izatea), efektua garrantzitsua da. 

Gaiak 
Kamera tresna boteretsu eta zolia da. Gizabanakoak angelu zehatzetatik erretrata ditzake eta, 

horrela, ikuspegi jakin baten pean koka ditzake. Benetan direna baino handiago edo txikiago 

agertaraz ditzake eta, horrela, estatus handiagoa edo txikiagoa eman diezaieke. Teoria 

zinematograf ikoari jarraiki, kameraren posizioak, fokuak edo mugimenduek ikuslearen 

pertzepzioan eragina dute 3 3 . Z inean, kameraren ikus-mintzairak heroiak eta bilauak sortzen 

laguntzen duela erakusten duten adibide asko eta asko aurki ditzakegu. Halaber, telebista-

kazetaritzan kamera baieztapen jakin bat egiteko erabiltzen da zenbaitetan. Haur gosetien lehen 

planoekin hasi eta hesien atzean krokailduta agertzen diren gerrako presoen sekuentziekin 

amaitzeraino, efektu jakin bat sortzeko asmoz planoak aukeratzeko moduaren adibide ugari 

daude. Jakina, telebista-kazetaritzaren zati handi batek gertaera dramatikoekin zerikusia du eta, 

kasu hauetan, kamera errutinaz biratzen da. Baina kasu hauetan ere, kamera kokatzeko moduak 

pertzepzioetan eragina izan dezake eta, beraz, dauden estereotipoak indartu edo alda ditzake. 

Horren adibide argi bat emakumezkoen eta gizonezkoen garaiera erlatiboa da. Egia da, noski, 

gizonezkoak emakumezkoak baino garaiagoak direla batez beste. Baina ezaugarri orokor honen 

konnotazioak hain indartsuak dira, non kasu jakin batzuetan artifizialki mantentzen diren. 

Adibidez, Ingalaterrako Karlos printzearen eta Diana printzesaren arteko konpromiso-eguneko 

argazkietan, printzea emaztegaia baino garaiago agertzen zen, irudi estereotipatuak agintzen 

duen bezala hain zuzen ere. Argazkiek ordea, ez zuten erakusten printzea aulki baten gainean 

zegoela. Familiako argazki-bi ldumetan edo edozein argazkilari profesionalen erakusleihoan 

agertzen diren irudietan eredu honen froga gehiago aurki ditzakegu. Erronka handia izango 

litzateke argazkilariak ama/emakumezkoa aita/gizonezkoa baino garaiagoa delako ilusioa 

sortzeko asmoz famil ia bi ldu dueneko argazki bat aurkitzea. 

Zergatik da garrantzitsua gizonezko jakin bat emakumezko jakin bat baino garaiagoa delako 

ilusioa mantentzea, benetan hala ez bada? Berriz ere estatus, botere eta nagusitasunera itzuli 

beharra dago. Marrazki bizidunek askotan karikaturizatzen dute «emakume menperatzailearen» 

estereotipoa, horretarako askoz txikiagoa den gizonezko baten aurrean nabarmentzen den 

emakumezko itzel bat irudikatuz. Dirudienez, gure gizartean boterea tamaina f isikoari lotuta 

32 Horrela, kameraren angeluen eragina osor ik antzeman ahal izateko, bo lumena jai tsi daiteke b ideok l ip honetan. 
33 Testu klasikoetan ondokoak barne hartzen dira: Bordvvell, David eta Krist in T h o m p s o n . Film Art: An Introduction 
(Z inematograf iaren artea: sarrera bat). Reading, MA: Addison-VVesley, 1979; Kuhn, Annet te . VVomen's Pictures: Feminism 
and Cinema. Londres: Rout ledge & Kegan Paul, 1982. 
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dago. Bikotekidea baino garaiagoa den emakume batek igur ipen konbentzionalak bertan behera 

uzten dituela d i rudi . Hortaz, «bere tamaina murr iztu» beharra dago, benetan eta metafor ikoki , 

hau da, bere garrantzia txik iagotu beharra dago. 

Generoaren erretratu-ereduak arretaz aztertzen badi tugu, kamerak emakumezkoak eta 

gizonezkoak hartzeko moduan desberdintasunak daudela ikusiko dugu . Ikus daitekeen bezala, 

gizonezkoak gehiagotan erretratatzen dira kontrapikatu-posizio batetik, plano ertain baten bidez 

edo mugitzen ari den kamera batetik. Emakumezkoak aldiz, pikatu-posizio batean, lehen planoan 

edo kamera estatiko batetik agertu ohi dira maizago 3 4 . Eredu hauei dagokienez berez zuzena edo 

okerra den ezer ez badago ere, konfigurazio berarekin behin eta berriz agertzen direnean 

emakumezkoen eta gizonezkoen pertzepzio tradizionalak indar ditzakete. Adibidez, kameraren 

angelu eta posizioko desberdintasunek gizonezko bikain, garrantzitsu, ahaltsu eta aktiboen 

irudiak eta emakumezko ez hain esanguratsu, ez hain garrantzitsu eta pasiboagoen irudiak 

iraunarazi ohi dituzte. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
• Nolako eragina du generoak kameraren angeluan eta kameraren erabilera orokorrean? 

Adibidez, ba al da alderik gertaeretan oinarr i tutako programetan, programa dramat ikoetan, kirol-

programetan edo pop-musikako ikuskizunetan kamerak emakumezkoak eta gizonezkoak hartzeko 

moduan? 

• Zer gertatzen da beste alderdi tekniko batzuekin, hala nola argiztapenarekin, musikarekin, 

soinu-efektuekin eta abar? Nolako eragina izan dezakete generoaren erretratu-ereduetan? 

• Zein ekarpen egin egin diezaioke kamerak erretratuen aniztasunari? Zein urrats eman ditzake 

kamera-operadore batek-angeluei , mugikortasunar i edo plano-motar i dagokienez- kameraren 

erabilerak generoaren erretratuaren desberdintasuna oharkabean indartuko ez duela 

bermatzeko? 

34 NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren Saila. Informative Programmes. Media Portrayal of VVomen and Men 
(Informazio-programak. Emakumezkoen eta gizonezkoen erretratua komunikab ideetan) . H i l versum: NOS, 1996. 
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7. Elementua: 
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7. Elementua: lekuak 

51 

Bideoklipak 
S e x u a r i b u r u z k o a z t e r l a n a 
• Finlandian liderra den albistegi batek pertsonen sexualitateari eta bizitza sexualaren 

kalitateari buruzko mundu-mai lako azterlana aurkezten du. Albistegi honetan, azterlanaren 

ondor io orokorrak laburbiltzen dituen voice-over iruzkin bat agertzen da. Ald i batean, kazetaria 

erostetxe handi batzuetako lentzeria-sailean agertzen da eta norvegiarrek eta danimarkarrek 

sexu-harremanak f inlandiarrek baino gutx iagotan izaten dituztela aipatzen du. Elementua 

ilustratzeko, emakumezkoen lentzeria-irudiak, mai teminduta dirudien bikote gazte bat, artx ibo-

sekuentzia batzuk eta abesti frantziar baten soinu-banda agertzen dira. Horrek guztiak istorioan 

nagusi den tonu leuna nabarmentzen du. 

Gaiak 
Telebistan, leku eta tonu jakin baten aukeraketa ez da inoiz guztiz ausazkoa. Hau are 

nabarmenagoa da programa dramat ikoetan; izan ere, hauetan platoak, jantziak, casting delakoak 

eta elkarrizketak kontu handiz diseinatuta daude xehetasun bakoitzak mezu, esanahi edo estilo 

orokorra behar bezala adierazten lagun dezan. Finlandiako albistegiaren bideokl ipean hainbat 

estrategia erabiltzen dira antzeko helburuarekin. Sekuentzia zaharrak, sekuentzia berriak eta 

iruzkinak nahasita, programa honetako errealizadoreek mezu bat igortzen dute eta gaia 

inplizituki azaltzen dute. Hala ere, gertaera errealetan oinarr i tutako programek oso gutxi tan 

erabiltzen dituzte leku jakin batek ikuslearen pertzepzioan izan ditzakeen efektu guztiak. Denbora-

eta aurrekontu-mugak direla-eta, aukera gutxiago daude egon daitezkeen diments io guztietan 

pentsatzeko. Hortaz, errazagoa da mezu estereotipatuak igortzeko, bai eta programa-

errealizadoreen asmo edo ikuspuntuekin bat ez badatoz ere. 

Estereotipoak saihestu nahi direnean, sexualitatea gairik korapilatsuena dela esan dezakegu. 

Kultura guztietan sexua ezin konta ahalako mitoz eta sinismenez inguratuta dago eta, gizarte 

gehienetan, pertsonak kikilduta sentitzen dira gai honetaz jendaurrean hitz egiten dutenean. 

Deserosotasuna ezkutatzeko estrategia moduan, umorea erabiltzen da maiz. Sexualitatearen 

erretratu estereotipatuaren oztopoa saihesteko, gai honen inguruko programa-erreal izadoreek 

ahalik eta konturik handienaz hartu behar dituzte erabakiak. 

Beti bezala, oso garrantzitsua da azaltzen eta esaten dena kontuan hartzea, baina bai eta azaltzen 

eta esaten ez dena ere. Albistegiar i buruzko bideokl ipean, ikusleek lentzeria-sail bat, bikote 

mai temindu bat, mug imenduan dagoen iturri bat aho batekin, suziri baten jaurt iketa eta sauna 

batean dauden gizonezko batzuen artxibo-sekuentzia bat ikusten dute. Bitartean, hainbat 

herrialdetako sexu-harremanen maiztasunaren berri ematen zaie. Mezu honetan ordea, beste 

alderdi garrantzitsu asko geratzen dira aipatu gabe. Adibidez, sexual i tate-forma alternatiboak ez 

dira kontuan hartzen. Azterlanarekin zerikusia duten pertsonei ez zaie iruzkinik egiteko aukerarik 

ematen. Ikusleek ez dakite nork hasi eta f inantzatu duen azterlana (preserbatiboak fabrikatzen 

dituen konpainia batek). 

Albiste honetan, beraz, sexuaren ikuspegi estereotipatu batek nagusiki gizonezkoen arauei 

jarraitzen dieten sexualitateari buruzko ideiak transmit i tzen dituzten sekuentzien eta iruzkinen 

aukeraketa dakar. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
• Albiste «lehor» baten plangintza egiterakoan (azterlan baten emaitzei buruzko erreportaje 

batena adibidez) hainbat aukera daude. Aukera bat adituei edo azterlanarekin zerikusia duten 
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bestelako pertsonei elkarrizketa egitea izan daiteke. Beste bat, aurkikuntzei bizitasuna emateko 

programa leku esanguratsu batean eta artxibo- eta biblioteka-sekuentziak erabiliz egitea izan 

liteke. Albiste honen kasuan, zein faktorek izan dezakete eragina errealizadoreak aukeren artean 

aukeraketa egiteko hartu beharreko erabakietan? Gaiak berak zein neurri tan izan dezake eragina 

erabaki hauetan? 

• Bestelako zein leku aukera zitezkeen albiste honetarako? Zer irabaziko zatekeen? Zer galduko 

zatekeen? 

• Programa-errealizadoreak bestelako zein informazio- i turr i erabil zitzakeen albisterako? 

Nolako eragina izan zitzaketen hauek albistearen tonuan? Zer irabaziko zatekeen? Zer galduko 

zatekeen? 

• Albistearen errealizazioa emakumezko batek egin zuen. Programa-errealizadorearen generoa 

hartutako erabakietan eraginik izan zezakeen faktore bat izan al zitekeen? Albistea desberdina 

izango al zatekeen errealizazioa gizonezko batek egin izan balu? 

Loturak 
IMor d a g o i r u d i a n ? 
5. e lementua: rolak eta kokapenak. 

2. bideokl ipa: kanpo-gaietarako emakumezko ministroa. 

Suediako kanpo-gaietarako emakumezko ministroar i elkarrizketa bat egiten zaio bere izendapen 

berria dela-eta. Zer transmit i tzen dio ikusleari leku horren aukeraketak? 

I r u d i z a b a l a g o a 
7. e lementua: Eztabaida: «Ikerketa on batek ageriko istorioak baino ekarpen handiagoa egiten 

du». 

2. bideokl ipa: «Direkte Sexy», sexu-emozioei buruz dauden genero-ikuspegiak apropos bereizten 

di tuen sexuari buruzko eztabaida-programa. 

H a u d a n e u r e i r u d i a 
2. e lementua: «Direkte Sexy» programako zuzendaritza-buru den Elin 0straat- i sexuari buruzko 

informazio eta entretenimenduko programa bat egitean aztertutako produkzio-alderdiei buruz 

egindako elkarrizketa. 
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8. Elementua: Iruzkinak 

35 Ikus Verbiest, Agnes. De corbellen van de minister. A m s t e r d a m : Contact, 1997; ikus ere Goddard , Angela eta L indsay 
Patterson. Language and Gender (Lengoaia eta generoa) . Londres: Rout ledge, 2000. 
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Bideoklipak 
E m a k u m e z k o g a z t e a , p o l i t a e t a e t o r k i n a 

Herbehereetan par lamentu-organo berri bat hautatu da. «Den Haag Vandaag» (Haga gaur) 

izeneko eguneroko programa polit ikoak par lamentuko emakumezko kide berrietako bat -Khadija 

Ar ib- aurkezten du. Programaren emakumezko gidariak, Herbehereetako egunkari baten 

aipamena hartzen du: «gaztea, pol i ta, emakumea eta etorkina da». Gidariak aurkezpen honetan 

zerbait falta den galdetzen dionean, gonbidatuak «inplikatuta» ere badagoela esan ez duela 

erantzuten du. Itzuliko gara berriz alderdi honetara baina aurkezleak ondokoa adierazten du: 

«nahasten ari naiz». 

S e n a r i d e a l a 
• Gizonezkoen eta emakumezkoen arteko rol-banaketa aldatzen ari da Herbehereetako 

gizartean. «De Ladder van de Directeur» (Zuzendariaren eskailera) sailak fenomeno honen berri 

ematen du «Senar ideala» izeneko programa batean. Ikusleari Michel-en bi munduak azaitzen 

zaizkio. Alde batetik, Utrecht-eko Unibertsitate Ospitaleko Zuzendaritza Batzordeko idazkaria da. 

Bestetik, aita ere bada. Bere emaztea, Evera, pertsonal-burua da Utrecht-eko polizia-sailean. Biek 

astero behin lanik ez egitea erabaki dute alaba txikia zaintzeko. Erabaki honek berdintasunean 

oinarr i tutako harreman bat adierazten badu ere, iruzkinak beste zerbait iradokitzen du: «Bere 

emazteak lan egiten jarrai dezan», (...) «Michel-ek astero behin ez du lanik egingo». 

Nederlanderazko «inleveren» aditzaren aukeraketa funtsezkoa da. Nolabait ere amore ematea 

adierazten du. Horrela zerbaiti amore ematen dion pertsona «galtzailea» da. 

Gaiak 
Iruzkinak ez dira ia inoiz neutralak. Izan ere, baliabiderik errazena eskaintzen dute programa-

taldeak zerbaiten alde azal daitezen edo ikuspuntu bat adieraz dezaten. Beraz, iruzkinek segur 

aski eragina dute ikusleek gai edo egoera bat ulertu edo interpretatzeko moduan. Kazetariek 

zeresan handia dute iruzkinak azaltzeko moduar i dagokionez. 

Inplizituki, Michelek astero egun bat libre uzteko erabakiari buruzko iruzkinak arau 

konbentzionala azpimarratzen du: haurrak di tuen famil ia batean, gizonezkoak lan bat du eta 

emakumezkoa etxean geratzen da. Biek lan egiten dutenean eta haurrez arduratzen direnean, 

gizonezkoa pertsona sakrifikatutzat hartzen da; emakumezkoa aldiz, pertsona onuraduntzat. 

Lengoaiak izugarrizko eragina du generoaren erretratuan 3 5 . Neurri handi batean, emakumezkoei 

eta gizonezkoei buruz nor bere buruari egiten dizkiogun galderak eta horiei buruz idazten 

d i tugun testuak genero-rolei buruz dugun ikuspuntuaren araberakoak dira. Normala denari eta 

arauaz desbideratzen denari buruzko mezuak, ikuspuntuak eta ideiak egituratzeko moduan 

ezkutatuta egon ohi dira -kontuan hartu gabeko esaldi batean, esaldi bat eraikitzeko moduan, 

hitz baten erabileran edo itxuraz garrantzi txikiko beste xehetasunen batean-. Aztertu arretaz 

ondoko esaldiaren mezua: «Urte askotxo izan arren, oso emakume aktiboa da oraindik ere». 

Edota beste ondoko esaldi honen mezu kontraesankorrak: «Zorionez, gero eta gizon gehiagok 

nahi dute beren karreretan urrats bat atzera egin seme-alaben zaintza partekatzeko». Alde 

batetik, esataria posit ibo azaltzen da, «zorionez» hitzak adierazten duen bezala. Bestetik, «urrats 

bat atzera egin» adierazpenak konnotazio negatiboak di tu. Honen antzeko arauzko ikuspuntuak 

lengoaian bertan sartuta daude maiz. Hortaz, nahi gabe bada ere, erraz kanpora daitezke iruzkin 



batean. Lengoaiak balio-judizioak transmit i tzeko duen zolitasuna dela-eta, testuak kontu handiz 

formula tu behar dira nahi gabeko ondorioak saihesteko. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
• Lehen bideokl ipean, gidaria bere sarrera egiteko bere hitzak erabil i ordez kazetaritza-testu 

batean oinarritzen da. Zein arrazoi izan litzake hori egiteko? Testu jakin hori bere gabeziak 

azpimarratzeko erabiltzen al du? Ala egokitzat hartzen ote du? Gidaria egunkariko 

deskribapenarekin bat dator ala ez dago ados? Oro har, zer dio bideoklipak gonbidatuaz? 

• Bi bideokl ip hauek lengoaiak eta iruzkinek genero-rolei buruzko mezu anbiguoak eta 

zeharkakoak t ransmit i tu ahal izateko dituzten modu desberdinak azaltzen dituzte. Nola 

transmit i tzen da anbiguotasun hau bi kasu horietako bakoitzean? Nola saihes zitekeen? 
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Iritsi al gara? 
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Bideoklipak 
P r e s i d e n t e j a u n a 
• 1998an, lehen aldiz, Herbehereetako parlamentuak emakumezko bat hautatu zuen 

bozeramaile (edo presidente). Van Nieuvvenhoven andrearen lehen lanegunean, kamerak 

fenomeno berri hau grabatzeko zai daude. Parlamentukideek ordea, denbora behar dute 

emakumezko lider batera ohitzeko. Biltzarrari zuzentzen zaion lehen gizonezko parlamentukideak 

ohiko hitzekin hasten da: «Presidente jauna...». 

E t x e k o l a n a k e g i t e n d i t u e n g i z o n e z k o a 
• Txirr indularitza-lasterketa baten amaieran, Herbehereetako Jean Nelissen kazetari 

beteranoak elkarrizketa egiten dio Rudi Kemna irabazleari. Profesional izateko asmorik bal al 

duzu? Ez, erantzuten du txirr indular iak. «Etxeko lanak egiten ditut eta txirr indulari tza praktikatzen 

dut pixka bat». Nelissenek txundi tuta galdetzen dio: «Orduan, janaria prestatzen al duzu? (...) Eta 

etxea ere garbitzen al duzu?». Estudiora itzultzean, programako laguntzaileak txantxa batzuk 

egiten ditu bere kide beteranoak «gizonezkoek ere janaria prestatzen eta garbitzen dutela lehen 

aldiz entzun» duela eta. 

A u t o m o b i l a a l a z a i n t z a 
• Alemaniako VVISO programak (alemanieraz «sozioekonomiko» hitzaren laburdura da eta 

«Nola dator?» ere esan nahi du) ideia berri bat du Suedian Alemanian baino emakumezko 

gehiagok etxetik kanpo - lanpostu exekutiboetan bereziki- lan egitearen arrazoiari buruz. Badira 

urte batzuk Suediako enpresariek beren enplegatuei etxeko laguntzaren kostuetarako laguntza 

ematen dietela. Ideia hasi berria da Alemanian, non konpainia batzuek beren enplegatuen seme-

alabentzako haur-zaintzaren kostuetarako laguntzak ematen dituzten gaur egun. Elementuak 

ohar baikor batekin amaitzen du: «etorkizunaren oinarria ez da enpresaren automobi la , laguntza 

baizik, eta ez emakumezkoentzat soil ik». 

L a n - m e r k a t u a 
• Norvegiako «Redaksjon 21» albistegian elkarrizketa bat egiten zaio Norvegiako Banku 

Zentraleko gobernadoreari Euroak ekonomia nazionalean izango duen eraginari buruz. Europako 

lan-merkatuaren gelditasunak eragindako arazo ekonomikoa azaltzen laguntzeko, programako 

gidaria den Anne Grosvold-ek okerreko adibide bat aukeratzen du: Portugal. Gobernadoreak ez 

du begitartea aldatzen. Portugalgo langileak Europako mugikorrenen artean kokatuta daudela 

adierazten du. Hala ere, ideia orokorra zuzena dela onartzen du. Neurria berreskuratu ondoren, 

gobernadoreak erdeinuz tratatu duelako haserretu dela onartzen du aurkezleak. 

Z e l o a k 
• Herbehereetako «Jansen en Co» entretenimendu-programa ezagunean, Leonie Jansen 

aurkezle eta abeslariak datorren denboraldian herrialdean zehar bira bat egingo duten 

emakumezko hiru artistari elkarrizketa egiten die. Elkarrizketagilea emakumezkoen arteko ohiko 

zeloei buruzko galdera batekin hasten da baina gonbidatuak sumindu egiten dira berehala. 

Horietako batek ondokoa erantzuten du: «Hiru gizonezkori galdera berbera egingo al zenieke?». 

Aurkezleak gaiarekin jarraitu nahi badu ere, gonbidatuak uko egiten diote gai horr i . 

Gaiak 
Generoaren erretratua gizarte-aldaketari lotuta dago barru-barruan. Azken bideoklip-sorta honek 

generoak kultur esparru guztiak hartzen dituela erakusten du: polit ika, kirola, bizitza pr ibatua, 

ekonomia, komunikabideak eta abar. Horrela, aldaketaren onarpenak erronka handiak plantea 



ditzake eta mingarr ia ere gerta daiteke. Bideoklip hauetako gehienek erakusten duten bezala, 

sarritan umoreak ibi lbidea errazten du. 

Lehen hiru kasuek, gizonezkoen eta emakumezkoen rol berrietara ohitzeko denbora behar dela 

frogatzen dute. Kontzeptualizazio berria eta negoziazioa, ulermenaren eta onarpenaren 

mailakako prozesuak, dena da beharrezkoa. Bi prozesuetan eta hauek erretratatzeko moduan, 

anbiguotasuna sortzen da maiz. Aurrera begiratzen duten elementuak interpretazio 

tradizionalagoekin uztar daitezke. 

Ikusleentzat, azken emaitzak ideia berriak bultzatu edo zaharrak indar ditzake, ikusle bakoitzaren 

abiapuntuaren arabera neurri batean. Adibidez, tx i r r indular i herbeheretarrari buruzko 

bideokl ipean bi belaunaldi agertzen dira, etxeko lanak egiten dituen gizonezko gaztearena eta 

adinez nagusiagoa den kazetari harrituarena hain zuzen ere. Norekin identi f ikatuko dira adin 

desberdineko ikusleak? Alemaniako adibideak berriz, enplegatuei lana eta etxeko erantzukizunak 

bateragarri egiten laguntzeko eskema berritzaileak ikertzen di tu. Oso ondo orain arte. Baina 

jakintzat hartzen da enplegatu horiek guztiak emakumezkoak direla. Txostenaren azken 

baieztapenean besterik ez da adierazten gizonezkoak ere laguntza-mota horren onuradun izan 

daitezkeela (laguntza gisa enpresaren automobi la jaso ordez, adibidez). Zein izango da ikusleek 

txosten honen aurrean izango duten erreakzioa? Gizonezko ikusleen ustez, zein izango da 

elementu honek beren bizitzan izango duen garrantzia? 

Adib ide hauek aldaketa tentagarria eta anbiguoa dela erakusten dute. Azken bi bideoklipak 

ordea, ez dira hain ohikoak. Telebista-programa bateko protagonistak -elkarrizketagileak zein 

gonbidatuak- onartuta dauden genero-rolen aurkako matxinada txiki bat egitea erabakitzen 

duenean zer gerta daitekeen azaltzen dute. Frogatzen dutenez, estereotipo konbentzionala oso 

errotuta badago ere ez da aldaezina. Elkarrizketagile batek iruzkin babesle baten aurrean 

entzungor ez egitea erabaki dezake, iruzkinaren zolitasuna alde batera utzita. Halaber, gonbidatu 

batek uko egin diezaioke galdera estereotipatu bati erantzuteari, ongi ala gaizki sartzen den alde 

batera utzita. 

Ad ib ide hauetan guztietan, zuzenean edo zeharka, generoari buruzko aurkako ikuspuntuak 

agertzen dira. Bakoitzak, bere moduan , generoa gizarte-harremanak eta harreman ekonomikoak 

eratzeko eta berreratzeko kultur esparrurik garrantzitsuenetako bat dela erakusten du. Guztiek 

generoaren pertzepzioei buruzko aldaketaren eta generoaren erretratu-ereduen aldaketaren 

arteko elkarreraginak azaltzen dituzte. 

Produkzioari lotutako alderdiak: 
autogogoetarako unea 
Kazetariek eta programa-taldeek erantzukizun berezia dute gizartearekin. Kasu bakoitzean 

erantzukizun honek dakarrena, programa-zuzendariek beren ikuspuntu pertsonalak, teknikak, 

ezagutzak, jarrerak, esperientziak eta lanbide-bizitzarako gaitasunak azaltzeko moduaren 

araberakoa da. Hori dela-eta, noizean behin autogogoeta kritiko bat egiteko ahalegin jarraitu bat 

egitea funtsezkoa da. Adibidez: 

• Kazetari edo programa-zuzendari zaren neurr ian, nola ulertzen edo ebaluatzen duzu zure 

iragan pertsonala -zure bizi-esparru historikoa- generoari dagokionez? Denborak aurrera egin 

ahala, aldatu al dira generoari buruz dituzun ikuspuntuak (adibidez bizitza publ ikoar i , lanari, 

fami l iar i edo giza harremanei dagokienez)? 

• Zure bizitzaren une honetan, zein da zure ustez zure lanbide-erantzukizuna emakumezkoen 

gizarte-estatusarekin, aniztasun etnikoarekin eta bestelako gai sozial eta kultural 

garrantzitsuekin? 
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• Zure programarik berrienei edo planifikatzen ari zarenei buruz gogoeta eginez, nolako 

eragina dute, zure ustez, zure sinesmen eta idealek erabakiak hartzerakoan? Ba la dute eraginik 

gaien aukeraketan, programetan barne hartzen dituzun pertsonen aukeraketan edo gai 

eztabaidagarrien inguruan hartzen duzun planteamenduan? 

• Etorkizunari begira, nola eboluzionatuko du , zure ustez, telebista-erretratuak -generoarenak, 

aniztasunarenak eta abar- datorren hamarkadan? Eta zure konpainian? Eta industr ian oro har? 

Zure ustez, bal al duzu zereginik eboluzio horretan? 
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Utzi gaiari bere kabuz hitz egiten 
Bideoklipak 
E m a k u m e z k o s o l d a d u a k 
Albiste beraren bi bertsio ematen dira. Lehena Finlandiako irrat i-difusioko YLE konpainiak eman 

zuen. Bigarrena kazetari berak egindako bertsio berri bat da. 

• Defentsa-ministroak Finlandiako armadako emakumezko errekluten kopuruaren izugarrizko 

gainbehera dauka aurrean. Esatariak azaltzen duenaren arabera, emakumezkoen eskaera-

kopurua aurreko urteetako zifraren ia erdira murr iztu da. Kasua datu histor ikoekin argitzen da 

laburki eta, ondoren, esatariak gaiaz hitz egin dezan eskatzen dio armadako bozeramaile bati. 

Honen adierazpenak ariketa mil i tarrak egiten dituzten emakumezko batzuen irudiekin tartekatzen 

dira. 

• Sarrerako testu berbera irakurtzen da baina, ora ingoan, oinarrizko datuekin eta 

informazioarekin batera, ariketa mil i tarrak egiten dituzten gizonezko eta emakumezko batzuen 

irudiak agertzen dira. Emakumezko erreklutetako bati errekluta-kopuruaren murriztapenaz mintza 

dadin eskatzen zaio. Armadako bozeramailearen iruzkinak ere erabiltzen dira. Prestakuntza-

ariketen sekuentzia berri batzuk ematen dira eta, kasu honetan, ikusgunea elkarrizketatutako 

emakumezkoa da. 

Gaiak 
Ez da ohikoa komunikabideek emakumezkoei beren ikuspuntuez galdetzea. Gai jakin bat 

emakumezkoentzat bereziki interesgarria izan badaiteke ere, ez zaie beti iritzia galdetzen. 

Emakumezkoak istorio baten gune nagusia direnean ere, sarritan ez zaie beraiei gaiaz hitz egin 

dezaten eskatzen, gizonezkoei baizik. 

Telebista-programen errealizazioak istorio bat kontatzea dakar, bai eta albisteetan ere. Programa-

taldeak, zein istorio kontatuko diren ez ezik, zein ikuspegit ik kontatuko diren -eta, beraz, 

errealitatearen zein kontzeptu i rudikatuko duten- ere erabakitzen du. Oro har, telebistan ikusten 

dugun mundua ez da mundu erreal baten ispi lua, profesionalek interpretatu eta berreraikitako 

mundu bat baizik. Beste hitzetan esanda, programa-erreal izadoreek zuzendaritza-zeregina eta 

zeregin aktiboa betetzen dute gure telebista-pantai letan agertzen diren errealitateen definizioan. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
Data estuen presiopean lan egiten dutenean, kazetariek elkarrizketatu edo bozeramailerik 

nabarienak aukeratu ohi dituzte. Albiste hau Finlandiako Defentsa Minister ioaren prentsa-ohar 

batean oinarr i tuta zegoen. Horrela, agian ez da harritzekoa kazetariak istor ioaren lehen bertsioan 

ikuspegi mil i tar ofiziala hartu izana. Armadako buruzagitzako ordezkari bati elkarrizketa egin eta 

sekuentzia gehigarr i gutxi erabil i zi tuen. Bigarren bertsioan ostera, gaiaren inguruko beste 

ikuspegi bat gaineratu zuen nahita. 

• Zer edo zein da istorioaren gaia? 

• Zein ikuspegitatik konta liteke istorioa? 

• Erabil itako ikusizko zein hitzezko mintzairar i dagokionez, zein da bi bertsioen arteko 

desberdintasuna? 

• Bertsio bakoitza denbora-tarte berean eta instalazio berberekin egin al liteke? 

• Istorioaren inguruko bestelako zein ikuspegi har zitezkeen gai honetarako? 

• Zein zirkunstantziatan da ezinbestekoa ikuspegi bat baino gehiago barne hartzea? 



• Zein irizpidetan oinarr i tu behar du ikuspegien aukeraketak? Gizarte-talde bereko iritzi 

desberdinak kontuan hartu behar al dira, besterik gabe? Ala interes-taldeak eta gizarte-estatus 

desberdinak ere kontuan hartu behar al dira? 

Loturak 
N o r d a g o i r u d i a n ? 
2. elementua: Agertzen ez diren emakumezkoak. 

Suedia, Alemania eta Herbehereetako bideokl ip batzuek emakumezkoen ikuspegiak eta 

esatekoak hainbat programatan aintzakotzat hartzen ez direla erakusteko balio dute. 

H a u d a n e u r e i r u d i a . 
3. elementua. Ari Hakahuhta kazetariak Finlandiako armadari buruzko albistearen bi bertsioak 

nola egin zituen eta bigarren bertsioa zerk bereizten duen azaltzen du. 
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2. Elementua: Gaurkotasuna 
Lagundu gaiari bere kabuz garatzen 

Bideoklipak 
H i r i t x i k i b a t e k o t r a f i k o a 
Herbehereetako eskualde-mailako gaurkotasun-programa batek Soest hirirako traf iko-planei 

buruzko saio bat ematen du. Planek hir iguneko trafikoa arintzea dute helburu. Saio beraren hiru 

bertsio daude. 

• Programa-errealizadorea planen aurka dagoen bikote baten etxera joan da. Etxebizitzaren 

atzealdeko lorategian esertzen direnean, senarrak proposamenaren aurka zergatik dauden 

azaltzen du. Elkarrizketa senarrarengan oinarritzen da. Emaztea behin besterik ez da ikusten. 

Plano labur batek -teknikoki lehen plano batetik bi pertsonako plano baterako trantsizioa denak-

bere senarrak esaten duena entzuten agertzen du emaztea. 

• Bigarren bertsioan, bikote berbera leku berean ikusten dugu. Kamera prestatzen ari den 

bitartean, elkarrizketagileak elkarrizketan parte har dezan animatzen du emakumezkoa. Kamerak 

lehenik gizonezkoa fokatzen du eta honek planek ingurumenean izango duten eragina azaltzen 

du. Emakumezkoak hau berresten duenean, kamera beregana biratzen da. Beste zerbait esateko 

prest dagoela dirudi baina dudatsu geratzen da eta senarrari begiratzen dio. Senarrari berriz ere 

hitz egin dezan adierazi nahi diola dirudi eta senarrak halaxe egiten du. 

• Hirugarren bertsiorako, programa-erreal izadoreak beste leku bat aukeratzen du eta 

elkarrizketa emakumezkoari besterik ez egitea erabakitzen du. Hau zutik dago bikotearen 

etxebizitzaren ondoan dagoen errepidearen erdian. Bertatik, hiru planek ekarriko dutena eta 

bikotearen bizitzan izango duten eragina zehatz-mehatz ikus daiteke. Oraingoan emakumezkoak 

ez du inolako zalantzarik bere iritziak adierazterakoan. 

Gaiak 
Pertsonak f i lmatzeko aukeratzen den kokapenak edo lekuak eragin handia du ekarpenaren 

kalitatean. Lehen bertsioan galderak gizonezkoari zuzentzen zaizkio eta emakumezkoa osagarri 

gisa geratzen da. Izan ere, bere irudia edizio-arazo bat konpontzeko besterik ez da erabiltzen. 

Bigarren bertsioan emakumezkoa hitz egin dezan animatzen da baina, dirudienez, senarrarekin 

egoteak kikildu egiten du. Zalantza hori dela-eta, bere ekarpena urri-urria da. Elkarrizketa 

emakumezkoari bakarrik eta esan beharrekoan funtsezko garrantzia duen leku batean egiten 

zaionean ostera, emaitza dinamikoa eta informazio handikoa da. Eszena aktiboak albistea 

aberasten du. Eta, are garrantzitsuagoa dena, emakumezkoa -eta bere kezkak- zuzentasun osoz 

tratatzen da. 

Gertaera errealetan oinarr i tutako programek errealitatea islatzen dutela d i rudi . «Istorioaren 

narrazioa» ikustezina da maiz. Baina, programa hauetan ere, ikusten dugun errealitatea 

errealitate berreraikia da, programa-erreal izadoreak leku jakin bataukeratu eta elkarrizketatuei 

«paper» jakin bat ematen baitie. Genero-estereotipoek zeregin garrantzitsua betetzen dute 

produkzio-prozesuan egiten diren aukeraketetan, nahiz eta, askotan, subkontzientearen mai lan 

izan. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
• Bikote gehienetan, rolen nolabaiteko banaketa estereotipatu bat izaten da. Adibidez, senarra 

diru-kontuez arduratzen da eta emazteak haurrak hazteko erantzukizunak hartzen ditu bere gain. 

Programa-taldeak gizarte-zereginen eta gizarte-rolen banaketa orokor hauen jakitun dira baina, 
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zein neurri tan hartu behar dituzte aldaezintzat programa edo elkarrizketa baten plangintza 

egitean? Zein neurritan indartuko dituzte genero-estereot ipoak haurren zaintzari buruzko 

elkarrizketa bat emakumezko bati soil ik eta diru-kontuei buruzko beste bat gizonezko bati soil ik 

eginez gero? Zein neurritan jarr i behar dituzte zalantzan rol eta estereotipo hauek? 

• Bikoteak elkarrizketatzen di renean, ohiko eredua bietako bat nagusitzea izaten da. 

Automat ikok i ziurtzat jo behar al da hitz egiten duenak bien izenean egiten duela? Ala biei -nor 

bere istorioa kontatzen- entzun behar al zaie? Zein neurr i tan da programa-erreal izadorearen 

zeregina ohiko elkarreragin-eredua aldatzea? Zer lor liteke horren bidez? Zein urrats eman 

beharko lirateke? 

• Pertsona guztiak ez daude kamera baten aurrean hitz egitera ohituta. Programa-taldeak 

elkarrizketatuak edo gonbidatuak prestatu eta hauei beren ikuspuntuak egokiro azaltzen lagundu 

behar al die? Zein taldek beharko lukete arreta eta gidaritza handiagoa? 

• Elkarrizketa bat egiteko leku estatiko batek elkarrizketa estatiko bat ematen du emaitza gisa. 

Zein baliabide daude elkarrizketa konbentzional bati bizitasuna emateko? Zein izan ohi dira 

esperientzia gutxiko elkarrizketatuak konfiantzaz hitz egitera animatzen dituzten lekuak? 

Loturak 
N o r d a g o i r u d i a n ? 
3. elementua: Emakume isilak. 

Herbehereetako telebistari buruzko Belgikako irrat i-di fusioko programa batek, bikote batek bere 

bizi-estiloari buruz hartutako erabakia ikertzen du . Galderak gizonezkoari besterik ez zaizkio 

egi ten. Emakumezkoa ere aurkezten da baina ez du inoiz hitz egiten. 

H a u d a n e u r e i r u d i a 
1. e lementua: Claudia Tellegen dokumental-erreal izadoreak, elkarrizketarako leku eta 

planteamendu jakin baten aukeraketa kontzientearen bidez istorioaren alde «femeninoa» lortzen 

nola saiatzen den azaltzen du. 
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3. Elementua: 
Dokumentala 



3. Elementua: Dokumentala 
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Non jarri behar duzu mikrofonoa? 
Bideoklipak 
K o e k e n C h o c o l a 

Herbehereetako Verkade izeneko gaileta-enpresa handia ez dago egoera onean eta bere 

funtz ionamenduaren berrantolaketa garrantzitsu bati ekin behar dio ezinbestez. 50 minutuko hiru 

emanald i tan, «Koek en Chocola» (Tarta eta txokolatea) dokumental-sai lak kudeatzaileek eta 

enplegatuek egoera mingarr i eta estresagarri honi nolako erantzuna ematen dioten azaltzen du. 

Fabrikako langile gehienak emakumezkoak dira eta gerentzia berriz, gizonezkoek osatzen dute 

nagusiki. Klip honetan, gizonezkoek zein emakumezkoek 48 lankide lanetik bota zituzteneko 

egunean gertatu zena kontatzen dute. Hozkada-soinuen sekuentzia batek egun hartako tr istura 

eta drama ekartzen du gogora. 

U 1 9 9 9 
• Norvegiako «U» gazte-sailaren emanaldi batean, G0ril Norgard squatterrak berak, bere 

ahizpa Fr0y-k eta adiskideek Trondheim inguruetan kokatutako eraikingunean bizitzen eman 

zituzten azken egunei buruzko bideoegunkari bat aurkezten du. Eraikinak aurki eraitsiko dituzte. 

Eszena ikaragarriz osatutako sekuentzia batean, Nordgard-ek bera nor den, zer egiten duen eta 

halabeharrezko gertakariaren aurrean nola sentitzen den azaltzen dio ikusleari. Eszena 

bakoitzean kamerak posizio eta enkoadraketa finkoa du. Soinu errealaz gain, bere iruzkinak 

besterik ez dira sekuentzietan agertzen. 

Gaiak 
Dokumental batek istorio bat kontatzen du. Zein ikuspegitatik kontatzen da istorio hori? 

Fabrikaren berrantolaketari buruzko istorioa erabakiak hartzeko prozesuan inpl ikatutako 

pertsonek konta zezaketen, konpainiako aurreko zuzendariak eta zuzendari berriak, 

sindikatuetako ordezkariek, gerentziak edo enpresa-batzordeak alegia. Hala izan balitz, ia 

elkarrizketatu guztiak adin ertaineko gizonezko zuriak izango ziratekeen. Hortaz, talde hau ez 

zatekeen fabrikako langileen aniztasunaren adierazgarri izango, enplegatuak emakumezkoak 

baitira funtsean. Gainera, emakumezko horietako asko gutx iengo etnikokoak dira. Sail honetan, 

emakumezko programa-erreal izadorearentzat abiapuntuetako bat konpainiako genero-egitura 

hierarkikoa zen. Emakumezkoen hitzak eta, gerentziaren ordez, emakumezko langileak barne 

hartu nahi zituen. Aniztasunaren ikuspegi honen ondorioz, emaitza programa aktibo bat da eta, 

horrez gain, askotariko ikusleak erakarriko ditu ziurrenik. Beste istorio bat kontatzen du. 

Norvegiako dokumentalean, protagonistak ikuspegi bakarra ematen du. Bideoegunkari-

formatuak emakumezkoa, zuzendaria izateaz gain, programaren gai nagusia ere badela 

adierazten du. Horrek kontatu nahi duen istorioaren gaineko kontrol ik handiena ematen dio. 

Programa batek pertsonei hitza zuzenean eskaintzen dienean (pertsona horiei eta beren 

motibazioei buruz hitz egiteko beste pertsona batzuk aukeratu ordez), zinezkotasun-sentimendu 

bat transmit i tzen du. Gure kulturan ohikoa da oraindik ere talde jakin batzuei buruz hitz egitea, 

hauei beren kabuz hitz egiteko aukera eman ordez. Talde horietako bat emakumezkoek osatzen 

dutena da. Beste batzuk pertsona zaharrak, gazteak, gutx iengo etnikoak eta outsiderrak 

(ezgaituak adibidez) dira. Seguraski horien guztien ikuspegiak eta adin ertaineko eta erdi-mailako 

klaseko gizonezkoenak oso desberdinak izango dira. Lehenek, programa-talde on batek aurkitu 

nahi lituzkeen kontatu gabeko istorioak dituzte. 
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Produkzioari lotutako alderdiak 
Istorio bat ikuspegi desberdinetatik aintzat hartzean, kontuan hartzen al dira, oro har, 

generoa, adina, arraza edo gizarte-klasea bezalako faktoreak? Zein zirkunstantziatan izango 

litzateke bereziki garrantzitsua ikuspegi hauek bilatzea? Zein zirkunstantziatan izango luke horrek 

garrantzi eskasa (edo batere garrantzir ik ez)? 

Nolako eragina izango luke ikuspegi hauek barne hartzeak produkzio prozesuan (ikerketari, 

elkarrizketaren prestaketari edo elkarrizketa, leku edo kokapenaren planteamenduar i dagokienez 

adibidez)? 

• Nolako eragina izango lukete ikuspegi hauek azken emaitzan, amaieran lortu nahi den istorio-

motan alegia? 

• Planteamendu hau -hots, hainbat ikuspegi lortzea- egokiagoa al da programa-mota 

batzuetarako beste batzuetarako baino? 

Lotura 
H a u d a n e u r e i r u d i a 
1. e lementua: Claudia Tellegen-ek, «Koek en Chocola» dokumentalaren zuzendariak, konpainiako 

enplegatu-kategoria guztiak -enplegatu gehienak emakumezkoak izanik- barne hartu nahi 

izanaren arrazoia eta erabaki horrek bere dokumental-sai laren errealizazioan izan zuen eragina 

azaltzen du. 
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4. Elementua: 
Gidariak eta aurkezleak 



4. Elementua: Gidariak eta aurkezleak 
Bi dimentsiotako pertsonaiak edo 
nortasun errealak 

Bideoklipak 
B e g i r a t u e r r e p i d e a r i 
• Herbehereetako «Blik op de weg» (Begiratu errepideari) izeneko sailak, automobi l -g idar iek 

Herbehereetako autobideetan duten portaerari buruzko txosten bat egin du. Leo de Haas 

aurkezleak pantailan agertzen dena azaltzen du. Bere itxura eta bere planteamendua guztiz 

konbentzionalak dira. 

L e h o r r e r a t u r i k 
• Herbehereetako «Gestrand» (Lehorreraturik) izeneko oporraldiei buruzko programa, 

nerabeentzat opor-paradisua den Espainiako Lloret de Mar hiriari buruzko erreportaje bat egiten 

ari da. Gizonezko aurkezle gazte eta sexy batek aurkezpen konbentzional bat egiten du zutik. 

L e h i a k e t a 
• Danimarkako bikote batek «Skattefri Lordag» (Zergarik gabeko larunbata) izeneko lehiaketa 

aurkezten du. Normalean, emakumezko gidariak animatzaileak eta gonbidatuak aurkezten ditu 

eta gizonezko gidariak aldiz, haiekin hitz egiten du. Oraingoan ordea, emakumezkoak zereginak 

trukatzea iradokitzen dio gizonezkoari. 

D a c a p o 
• Norvegiako «Dacapo» eztabaida-programa bikote konbentzional misto batek aurkezten du: 

Gunvar Hals etxekoandre ulerkor arketipikoa da; Vidar Lonn-Arnesen berriz, gizonezko heldua. 

B a l u b a 
• Norvegiako «Baluba» izeneko eztabaida-programan, Synn0ve Svab0 aurkezleak emakumezko 

gazte, sexy eta otzanaren rol estereotipatua karikaturizatzen du. Gaur gauean Gudmund Hernes 

osasun-ministroa dago gonbidatuen artean. 

L a a t d e Leeuvv 
1996tik 2000ra bitartean, Herbehereetako telebistako gaueko eztabaida-programarik 

polemikoena astero lautan ematen zen «Laat De Leeuw» (De Leeuw gaueko ordu txikietan) 

izenekoa izan zen. Paul de Leeuw bere homosexual i tatearekin jolasten zen, bere «emakumezko» 

ezaugarriak azpimarratuz. Oraingoan, Paul de Leeuw-ren gonbidatua Jeltje van Niuewenhoven 

da, hainbat urtetan par lamentukide izan ondoren berriki Herbehereetako par lamentuko presiden-

te izendatu dutena hain zuzen ere. Herbehereetako polit ikan ohorezko kargu hau lortzen duen 

lehen emakumezkoa da. 

Gaiak 
Denok arauaren salbuespenak ezagutzen baditugu ere, telebistako aurkezleak eta gidariak rol 

nabarmenki estereotipatuen bidez erretratatu ohi dira oraindik ere. Entretenimendu-

programetan bereziki, aurkezleak irudi estereotipatuaz aldentzeko aukerak urriak direla d i rudi . 

Emakumezkoen kasuan, gazteak, normalean ilehoriak, bular handikoak eta arropa sexy samarrez 

jantziak izan behar dute. Gizonezko aurkezleak aldiz, helduxeagoak izan daitezke (hamar urte 

gehiagokoak batez beste) eta hiru piezako trajea jantzi ohi dute. Bi aurkezle badaude -gizonezkoa 

eta emakumezkoa-, zereginak argi eta garbi bereizi ohi dira: gizonezkoa elkarrizketa serioez 

arduratzen da («adimena») eta emakumezkoak gai emozionalagoak hartzen ditu bere gain, 

gonbidatu berriak aurkezten ditu eta gi ro informala bermatzen du («gorputza»). Hala ere, 
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ikusleek rolen zatiketa errotu eta estereotipatu hori al dute gogoko? Generoari lotutako 

estereotipoak eta rolak seriotasunez aztertzen dituzten «Baluba» eta «Laat De Leeuvv» programak 

oso ospetsuak eta ikusleen aldetik oso estimatuak dira. 

Synn0ve Svab0 «Baluba» programan eskailerak jaisteko, ikusleengana zuzentzeko eta 

gonbidatua aurkezteko duen modua, gizonezkoak irrikatzen di tuen emakumearen irudi 

konbentzionalaren parodia hiperbol iko bat da. Trabestismo honek ministroaren oinak 

musukatzeko eta ministroarena baino txikiagoa den aulki batean esertzeko moduarekin jarraitzen 

du , guztia bere morrontza eta nolabaiteko ezdeutasuna azpimarratzeko asmoz. Genero-

estereotipoak era honetan neurriz kanpo azalduta, arreta estereotipo hauetara erakartzeaz gain 

beren artif izialtasuna edo «fabrikazioa» erakusten du. 

Paul de Leeuvv-k gidari perfektuaren irudi estereotipatua alderantzikatzen du nahita. Adibidez, 

bere loditasuna, bere homosexual i tatea, esamesekiko duen interesa eta elkarrizketa formalek 

sortzen dioten atsekabea behin eta berriz aipatzen ditu edo behin eta berriz egiten die barre. 

Elkarrizketatzeko duen moduak, benetan axola duten galdera bakarrak bizitza pribatuari 

buruzkoak direla iradokitzen du. Hezkuntzarekiko atsekabe sakona azaltzen du eta ez du 

zalantzarik izaten gonbidatuei kritika argi eta bortitzak egitean. Horrelako ikuskizun batean erraza 

izango litzateke estereotipazio sinpl istako eredu berri batean erortzea baina, Leeuvv-ren 

planteamendu eta zinezkotasun pertsonal eta bakarra dela-eta, ez da halakorik gertatzen. Aitzitik, 

telebista «erreal», fresko eta berritzaile baten adibide bikain izaten jarraitu du. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
• Bideoklipetan sei programa desberdinetako emakumezko lau aurkezle eta gizonezko beste 

lau ikus ditzakegu. Genero-rolei buruzko zein mezu egoki t ransmit i tzen du gizonezko bakoitzak? 

Eta emakumezko bakoitzak? 

• Aurkezleak zein neurri tan datoz bat aurkezten duten programa-motarekin? Zein esparru egon 

liteke programa-mota hauetara aurkezle-mota desberdinak ekartzeko? Zein izango litzateke 

programaren edukian izango luketen eragina? 

Bideoklip horietako hirutan generoari lotutako estereotipo eta rol tradizionalak 

«desorekatzeko» edo horiekin «jolasteko» ahaleginak ikusi d i tugu, Danimarkako lehiaketan eta 

«Baluba» eta «Laat de Leeuvv» programetan hain zuzen ere. Hori egitean, programa bakoitzak 

konbentzionalak ez diren aukerak sortzen ditu gonbidatua bere burua aurkezteko moduar i eta 

ikusleak espero ez dituen identif ikazio-iturriei dagokienez. Ba al dago modur ik beste programa-

mota batzuetan -gaurkotasun-programak, dokumentalak, k i rol-programak, musika-programak, 

drama, haur-programak- forma tradizionalak desorekatzeko? 

Lotura 
H a u d a n e u r e i r u d i a 
4. elementua: Haur-programak aurkezten dituen Victoria Dyring-ek ikusleei rol-eredu 

desberdinak eskaintzearen garrantziaz hitz egiten du. Ikuskizuna aurkezten hasi zenetik, ikusle 

gehiago di tu. 
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5. Elementua: 
Egoera-Komediak 

Generoa ikusmiran TBn 



5. Elementua: Egoera-Komediak 
Estereotipoekin jolastea 
negozio beti 

Bideoklipak 
Hiru egoera-komediaren bidez, genero-harremanek eta genero-rolek entrenenimendu arin 

baterako material ona eskaintzen dutela erakusteko modu batzuk azaltzen dira. «Lukas» 

Alemaniako ZDF konpainiako komedia-sai laren ikuskizuna da. Pertsonaia nagusia bikotekiderik 

gabeko aita bat da, aktore-karrera bere alaba Lisaren hazkuntzarekin konbinatu nahi duena. 

Bestalde, Herbehereetako irrat i-difusioko VARA konpainiak «Oppassen» (Haurtzainak) izeneko 

sail ezaguna produzitzen du. Sailak, shovva hasi zenean bilobak zaintzen zituzten bi gizonezko 

di tu oinarr i . Iraupen luzeko saila da eta, une honetan, birbi lobak zaintzen dituzte. Suediako 

«Svensson, Svensson» sailean, rolen alderanzketak sortzen du komedia. Amak lanbide-karrera 

arrakastatsua du eta aita ekimen gutxikoa da eta haurrak zaintzen ditu etxean. 

Lehenik eta behin, hiru egoera-komedien sekuentzia labur batzuk ikusiko di tugu eta, jarraian, 

bakoitzaren laburpen bat. 

L u k a s 
• Lukas Lisarekin dago honen logelan. Lisari honek bortizkeriazko bideorik ikusterik zergatik 

nahi ez duen azaltzen ari zaio. Lisak aitari berari baino beldur handiagoa ematen diotela eta, 

nolanahi ere, ia emakume bat dela erantzuten dio. Zergatik ezin du nahi duena ikusi? Orduan, 

Lukasek rolak aldatzea iradokitzen dio Lisak horrelako galdera bat egitean zer sentitzen den uler 

dezan. Egoera konplexu samar honek -alaba aita «bihurtzen» da eta aita berriz, alaba (i leorde 

hori baten laguntzarekin)- fami l iar i lotutako iguripenak, erantzukizunak eta rolak karikaturizatzea 

eta, aldi berean, zeharka fami l iaren egitura konbentzionalak zalantzan jartzea ahalbidetzen die. 

H a u r t z a i n a k 
• Haurrari txertoa jarr i behar zaio eta bi aitonak klinikara joan dira. Haurrarekin klinikara joan 

diren bi emakumezko gazterekin berriketan hasten dira. Aitonak irr ikitan daude etxeko 

ekonomian dituzten gaitasunak erakusteko. Hasteko, haur-oihalak aipatzen dituzte: ez dituzte 

«emakume alferrentzeko» erabil i eta botatzeko oihalak onartzen. Emakumezkoak ados daude: 

garestiak dira eta lortzea hainbeste kostatzen den diruaren zati handi bat gastatu beharra dago. 

Ondoren, sukaldea: askoz hobe da nork bere barazkiak prestatu eta irabiagailuaz pasatzea. Eta 

abar, eta abar. Emakumezkoak txundi tuta daude. 

S v e n s s o n & S v e n s s o n 
• Gustav Svensson egongelan dago seme-alabekin. Dirudienez, lan egiten dueneko bankuan 

egindako berrantolaketa baten ondor ioz, amak bere enplegua galdu du. Horrek «famil ia-

buruaren» rola berreskuratzeko aukera ematen dio aitari. Haurrei dena ondo aterako dela esaten 

die (azken batean, bere postari-bizikleta gordetzen du oraindik). Ama etxera itzuli eta eskualdeko 

gerente berriaren lanpostua eskaini diotela iragartzen duenean, aita txundi tuta geratzen da. 

Lanpostu horrekin batera konpainiaren automobi la ere emango diotela jakiten duenean ordea, 

aita aldaketa honetatik zerbait salbatzeko gauza da: «Umeok, jantzi zaitezte. Zuen aitak automobi l 

berria lortu du l» . 

Gaiak 
Komediak aukera ugari eskaintzen ditu exagerazioaren eta rol-alderanzketaren bidez genero-

estereotipoak zalantzan jartzeko eta desorekatzeko. Estrategia hauek arrakasta duten ia egoera-

komedia guztietan erabiltzen dira. Hemen agertzen diren hiru adibideetan, umore-mota 
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desberdin samarra izanik ere oinarrizko justif ikazioa berbera da. Hiru adibideen abiapuntuak 

famil ia-eredu «berriak» dira: bikotekiderik gabeko aita, haurtzain bihurtutako aitonak (gurasoak 

lan egiten duteneko famil ietan), etxeko lanez arduratzen den senarra duen emakumezko 

langilea. Gure gizartean agertzen ari diren joera errealak irudikatzen dituzte eta, egiaz, 

harremanak egokitzeko arazo handi samarrak planteatzen dituzte. 

Adib ide hauetan harrigarria dena zera da, kasu bakoitzean gizonezkoak direla paper nagusian 

erretratatzen direnak. «Svensson, Svensson» sailean ama irudi nagusia bada ere (konfiantza eta 

arrakasta handiko pertsona gisa erretratatzen den neurrian), aitaren zalantzak eta ziurtasunik 

ezak nabarmentzen dira. Ama itxuraz lanetik botatzen dutenean duen erreakzioa -»ez zinen behar 

bezain ona baina, ez kezkatu, denok maite zaitugu»- harreman honen anbiguotasunar i buruzko 

gogoeta zoli bat da azken batean. Zentzu honetan, egoera-komedia honek eta hemen aztertutako 

beste batzuek rolak egokitzeak dakartzan arazo konplexu samarrak aztertzen dituzte modu arin 

eta umoretsu batean. Neurri batean, hauxe da egoera-komedietan estereotipoekin jolastea 

negozio ona izatearen arrazoia. Ikusleen zati handi bat arazo horiekin identif ika daiteke eta 

lasaitu handia senti dezake komediek arazo horiez barre egitera animatzen dutenean. 

Dena dela, egoera-komedietan ekuazioaren beste aldea -emakumezko langilearen biziraupen-

estrategiak adibidez- ikustea oraindik ere harrigarri samarra izatearen arrazoiaren alderdiak bere 

horretan dirau. Emakumezkoak beren ingurune «tradizionala» den etxetik -etxe-esparrutik-

esparru publikora igarotzen direnean denok emakumezkoei lotutako irudien zati handi baten 

oinarr i diren erreferentzia-puntu automatikoak galtzen di tugulako gertatzen al da? Rol 

profesionalak betetzen dituzten emakumezko pertsonaien adibide ugari ematen dituzten drama 

ospetsuetan ere, emakumezko hauek lan-munduan dituzten arazoetan oinarr i tu ordez beren 

harreman edo bizitza pribatuetan oinarritzeko ohitura dago oraindik. Egoera-komedietan 

emakumezko langilea irudi nagusi gisa ia inoiz agertzen ez dela d i rudi . Ildo honetan, egoera-

komedia hauek estereot ipo-mota jakin bat benetan hankaz gora jartzen duten ala berretsi 

besterik egiten ez duten galde dezakegu. 

Produkzioari lotutako alderdiak 
• Zure ustez, nola lagun dezakete egoera-komedia hauek genero-estereotipo konbentzionalak 

hausten? Nola lagun dezakete dauden estereotipoak sendotzen? 

• Zure ustez, zergatik dira hain gutxi emakumezko profesional bat pertsonaia nagusi duten 

egoera-komediak? Dibertigarria izan al daiteke horrelako egoera-komedia bat? Arrakasta duen 

horrelako egoera-komediarik ezagutzen baduzu, zein dira arrakasta hori lortzen laguntzen duten 

elementuak? 

• Egungo egoera-komedietako asko berriki sortzen ari diren harreman-eredu «alternatiboetan» 

oinarr i tuta daudenez gero, rol-eredu berriak eskaini edo emakumezkoen eta gizonezkoen arteko 

harreman-eredu berriak iradokitzen al dituzte? Zein dira egoera-komediaren ahalmenak eta 

mugak honi dagokionez? 
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6. Elementua: Krimena 
Estereotipo berriak 
sortzen ari al gara? 

Bideoklipak 
A n n a H o l t 

1996an hasi zenetik, «Anna Holt» sailak arrakasta handia izan du Suediako telebistan eta 

denboraldi bakoitzean emanaldi berriak egiten dira. Anna Holt polizia-saileko detektiberik 

onenetakoa da, bere adimen, sent imendu eta energia osoa lanean jartzen duena. 

Berdintasunarekin konpromet i tuta dago eta krimenik garrantzitsuenak eta deli turik txikienak 

konpontzen saiatzen da. Sentikortasun handikoa da, biguna izan gabe. Beharrezkoa denean 

ausarta eta autoritarioa da, mut i l gaiztoei estuasunetik erraz ateratzen uzten ez dien pertsona 

bat. Arr isku guztiak gorabehera, bere lana maite du, bere Nicke semearen hazkuntzarekin 

bateragarri egitea beti erraza ez izan arren. Ez litzateke aurrera egiteko gauza izango bere 

emakumezko adiskideen laguntza i rmoa gabe. Bideoklipean gazte-talde bati autoritate eta 

errukiaren arteko nahasketa t ipikoarekin aurre egiten diola ikus dezakegu. 

B e l l a B l o c k 
• 1994tik aurrera, Alemaniako ZDF konpainiak «Bella Block» krimen-sailaren emanaldi berri bat 

egin du urtero. Bella Block-en abenturek audientzien azterketetan puntuazio onak lortzen dituzte 

eta, gainera, sailak Alemanian ematen diren telebista-sari guztiak irabazi d i tu. Emakumezko 

heroi hau Hamburgeko poliziako superintendentea da. Berrogeita hamarreko hamarkadan bizi 

da. Emakume argi eta irekia da, bai eta informala eta atsegina ere. Independente samarra 

badirudi ere, borrokalaria ere bada. Inguruan di tuen pertsonei buruz ongi arrazoitutako judizioak 

egiteko behar adina jakinduria eta esperientzia dauzka. Hitz bitan esateko, ez da superemakume 

bat, pertsona natural eta arrunta baizik. Ikusle gehienentzat -emakumezkoak gehienak- ez da 

zaila berarekin identifikatzea. Hemen agertzen den eszenan, bere erreakzio eta emozio 

konplexuak ikus ditzakegu haur-abusuaren inguruko kasu baten kl imaxera iristen den heinean. 

S p a n g e n 
• TROS konpainiak 1999ko neguan emandako polizia-sail berriak «Spangen» zuen izena, saila 

girotuta dagoeneko Rotterdamgo auzoaren izenetik hartua hain zuzen ere. Auzo depr imi tu 

honetan hiri handietako arazo t ip iko guztiak aurki daitezke: legez kanpoko jarduera oro, drogen 

eta prosti tuzioaren inguruko krimenak eta abar. Lekuak ekintza-istorio interesgarrien multzo 

zabal baterako aukera ematen du. Pertsonaia nagusia emakumezko polizia-agente gazte bat da. 

Bere kidea, bera baino helduxeagoa den esperientzia handiko emakumezko detektibe bat da. Bi 

emakumezkoek gizonezkoena soilik izan den eremu batean egiten dute lan. Sailak aurrera egin 

ahala, elkarren arteko adiskidetasuna sendotu egiten da. Bideoklip honek sailaren ekintza-giroa 

erakusten du. 

Gaiak 
Azken hamarkadan, Europako telebistako drama ezagunetan izugarri garatu dira emakumezkoen 

protagonista-paperak. Emakumezko abokatuak, epaileak, magistratuak, d ip lomat ikoak, 

kirurgilariak eta abar denok ikusiko d i tugu. Detektibe-sailek eta thri l lerrek bereziki, emakumezko 

protagonistekin ospe handia lortu dutela d i rudi . Oro har, emakumezko seguruak eta burutsuak 

dira, kr imenak ebazteko talentu arrazional zein emozionala erabiltzen dutenak. Emakumezko 

protagonista hauekin batera, hainbat gai berri sortu dira sailetan: sexu-bortizkeria, haur-abusua, 

emakumeen trafikoa eta funtsean gizonezkoenak izan ohi diren erakundeetan lan egiten duten 

emakumezkoen posizio berezia. 
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Zein neurri tan du zerikusia garapen honek telebistako ikusleen ikuspegi berri batekin eta 

lehentasunen balorazio berri batekin? Azterketek f rogatu dutenez, emakumezko ikusleek oso 

ongi baloratzen dituzte emakumezkoen rol aktiboak 1 . «Anna Holt» eta «Bella Block» sailek 

adibidez, puntuazio onak lortzen dituzte kalitateari eta ikusle-kopuruari dagokienez, emakumezko 

ikusleen aldetik bereziki. Ildo honetan, sail hauek ikusleen eskariari erantzuten diotela esan 

genezake ondor io gisa. Hala eta guztiz ere, azterketek erakusten duten bezala, emakumezkoei eta 

helduenei zuzenduta dagoen eguneroko programazioaren zati handi bat produkzio-baloreei 

dagokienez amore-emailea eta txarra delako sentsazioa dute emakumezkoek 2 . Beraz, garbi dago 

programaren edukiaren eta ikusleen lehentasunen arteko lotura ez dela oso estua. Lotura hori 

faktore askok indargabetzen dute, garrantzitsuenetako bat aurrekontua izanik. Arratsaldeko 

prime f/me-ko programetan eta asteburuetako espazioetan rol itxuraz berritzaileak agertzen 

dituzten emakumezkoentzako kostu handiko sail dramatikoak aurki badaitezke ere, eguneroko 

telebista merkeak genero-rol ik tradizionalenak iraunarazten ditu oraindik ere. 

Beraz, dramaren barruko «emakume gogor» horiek, generoaren erretratuari dagokionez 

elementu kontraesankor asko barne hartzen dituen irudikatze-testuinguru orokor baten osagai 

dira. Programazioaren gaia elementu horietako bat besterik ez da. Jakina, kontraesan hauek ez 

dute esan nahi emakume gogorren rolek meri tur ik edo esanahirik ez dutenik, ez eta gutxiagorik 

ere. Ukaezina da sail hauetako batzuek emakumezko pertsonaia berri eta konplexuak sortzeko 

aukera eman dutela, bai eta nagusiki gizonezkoei zuzendutako ekintza-drametan aintzat hartu ohi 

ez diren gaiak agerian utzi dituztela ere. Baina sail hauek, zehatz-mehatz agertzen diren bezala, 

ezin dira generoaren erretratuan izandako aurrerapausotzat hartu inolako murriztapenik gabe. 

Adibidez, drama hauetako emakumezko «berri» horietako askok bikotekiderik ez dutela d i rudi . 

Emakumezko baten lanbide-karrera famil iako bizitza zoriontsu batekin bateratu ezin dela esan 

nahi al du horrek? Telebistan ikusten dugun gainerako guztia bezala, sail hauek azterketa kritiko 

bat eskatzen dute genero-harremanez eta genero-rolez esaten dituztenei dagokienez. 

Produkzioari lotutako gaiak 
• Bideoklip hauetako emakumezko bakoitza zein neurri tan dator bat detektibeen edo polizia-

agenteen ohiko irudikapenarekin? Zertan dira desberdinak? 

• Zein neurri tan datoz bat telebistan maiz ikusten dugun emakumezkoaren estereotipo 

konbentzionalarekin? Zertan dira desberdinak? 

• Bideoklip hauetan azaldutako sail hauetan ez ezik ezagutzen dituzun beste batzuetan ere 

pentsatuta, zure ustez zenbat dira genero-rol berriak benetan agertzen dituztenak? Nola lortzen 

dute? Zenbat daude estereotipo berriak asmatzeko prozesuan benetan inplikatuta? 

• Irrati-difusioko konpainia askotako sail dramatikoek sail posible batzuen gidoi eta 

argumentuak ebaluatzeko egiaztapen-zerrendekin lan egiten dute. Generoa barne hartu al liteke 

zerrenda hauetako puntu gisa? Zerk lagunduko luke «generoaren» egiaztapen-puntu hau 

zehazten? 

Lotura 
H a u d a n e u r e i r u d i a 
5. elementua: Hans Janke-k, ZDF konpainiako saio dramatikoetako zuzendariak, sail 

dramatikoetan emakumezko pertsonaia gogorrak barne hartzeko arrazoiei buruzko bere 

pentsamenduak azaltzen di tu. 

1 NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren Saila. Who 's Whose Favourite. Vievver Identification vvith Female and Male 
Characters in Television Drama. (Nor da noren gus tukoen : ikusleek te lebistako d rametako emakumezko eta gizonezko 
per tsonaiek in duten ident i f ikazioa). H i l ve rsum: NOS, 1995. 
2 Mi l lvvood Hargrave, Andra . «At t i tudes Tovvards the Portrayal of VVomen in Broadcast ing» (Emakumezkoek i r rat i -d i fus ioan 
duten erretratuarekiko jarrerak), 6-23 orr.; Perspectives of Women in Television (Emakumeen aukerak te lebis tan) . IX. 
ikerketa-txostena. Londres: I r rat i -d i fusioaren Normalkuntzarako Kontsei lua, 1994. 
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7. Elementua: Eztabaida 
Ikerketa on batek ageriko istorioak 
baino ekarpen handiagoa egiten du 

Bideoklipak 
U r a r e n g a i n e a n 
• Mieke van der Wey aurkezleak NCRV irrati-difusioko konpainiaren «Boven Water» (Uraren 

gainean) izeneko udako eztabaida-programa aurkezten du Amsterdam hiriko kanalen barrutia 

ikusten den terraza batetik. Bere gonbidatuak duela gutxi albistegietako t i tularretan azaldu diren 

pertsonak dira. Oraingoan bere solaskideak Ronald Spelbos, aspaldiko futbolar i profesionala eta, 

gaur egun, lehen mailako talde bateko entrenatzailea, eta Anna Enquist, Herbehereetan duela 

gutxi l iteratur sari garrantzitsu bat irabazi duen idazlea, dira. Eguneko gai garrantzitsuena dute 

aztergai: Frank Rijkaard antzinako futbolar ia Herbehereetako talde nazionalaren entrenatzaile 

hautatu izana. Askorentzat sorpresa handia izango da Anna Enquist idazle ospetsua futbolar i 

buruzko iruzkingilearen zereginetan aritzea. 

D i r e k t e S e x y 
• «Direkte Sexy» (Sexy zuzenean) Norvegiako NRK irrat i-difusioko konpainiak gazteentzat 

zuzenean ematen duen eztabaida-programa bat da. Programaren gaia sexua da, betiere sexua 

zentzurik zabalenean hartuta. Morten Kraemer aurkezleak gaiak aurkezten di tu, «adituek» iruzkin 

bat egiten dute eta ikusleek programa airean den bitartean galderak fax edo posta elektroniko 

bidez igor ditzakete. Ar lo horretan esperientzia zuzena duten hiru muti lek eta hiru neskak 

aztertzen dute gaia. Kl imaxera heltzea nahitaezkoa den eta zure bikoteak orgasmora heldu den 

itxura egiteak zer esanahi duen aztertuko dute gaur. Taldeko kideak argiak eta irekiak dira eta 

giro lasaia eta informala sortzen dute. Irri asko dago baina ikuspuntu ugari eta esperientzia 

desberdinak azaltzen dira eta honek beste kezka eta galdera anitz sorrarazten di tu. Taldearen 

osaerak azaltzen diren gai desberdinekin kultur maila desberdineko gazte heterosexual, homo-

sexual eta bisexualek bat egin dezaten bermatzen du. 

K a f f e e k l a t s c h 
• Txutxu-mutxuak eta zurrumurruak betidanik izan dira giza komunikazioaren katalizatzaile 

garrantzitsu, baina telebista-programarik gehienetan ez zaie asti gehiegirik eskaintzen eguneko gai 

iskanbilatsu eta zirraragarriei. ZDF konpainiaren «Kaffeeklatsch» (Txutxu-mutxu kafea) telebista-

programa salbuespenetako bat da. Larunbat arratsalde guztietan VViesbaden hiriko kasino 

apainduegiaren giro barrokoan biltzen dira mahai baten inguruan Ralph Morgenstern aurkezlea 

eta lau gonbidatu azken txutxu-mutxuak zehatz-mehatz jorratzeko prest. Gonbidatuak emakume 

ezezagunak dira beti, adin-multzo guztietako eta bizimodu guztietako emakume arruntak dira. 

Telebista-programan parte hartuko duten emakume hauek aukeratzeko bi oinarrizko irizpide 

jarraitzen dira: iritzi zirikatzaileak izan behar dituzte eta kameraren aurrean iritzi hauek azaltzeko 

adorea izan behar dute. Gaurko txutxu-mutxua Clinton eta Levvinsky-ren arteko auzia da: Zuzen ala 

oker jokatzen ari da Hillary Rodham Clinton bere senarraren alde jarrita? 

Gaiak 
Pertsonek eguzkipean dagoen edozein gauzari buruzko ikuspuntu desberdinak eta askotariko 

iritziak dituzte eta honetan oinarr i tuta garatzen dira telebista-eztabaidak. Eztabaiden ikuskizunak 

arrakasta izan dezan funtsezkoa da gonbidatu egokiak aurkitzea. Telebista-eztabaiden formatu 

gehienetan nahitaezkoa da ikuspuntu desberdinak eta, ahal izanez gero, aurkako iritziak dituzten 

gonbidatuak eramatea. Haatik, zer adierazi nahi dugu «desberdin» hitza erabiltzen dugunean? 

Eta, nola identif ikatuko di tugu benetan ikuspuntu desberdinak eta egiaztatuak dituzten 

pertsonak? Egia esan modu asko dago hau lortzeko. Pertsonek gaiei eta gertakariei buruzko 



iritzia osatzeko garaian generoak, adinak, arrazak, gizarte-mailak eta beste zenbait alderdik du 

eragina. Gizarte-talde «berean» ikuspuntu desberdinak bilatu beharrean, hau da, adin ertaineko 

bi gizonezko, bata eutanasiaren aldekoa eta bestea aurkakoa, bilatu beharrean, normalean 

errazagoa eta argitzaileagoa izaten da gizarte-talde «desberdinen artean» iritziak bilatzea. Izan 

ere, emakumeek eta gizonek bizitzan izan dituzten esperientzia desberdinen eta sozializazio-

ereduen ondorioz, generoak eragin handia izan ohi du , sarr i tan, pertsona batek munduar i 

dagokionez duen ikuspegia finkatzeko garaian. 

Eztabaidetarako ikerketa ona egiten denean, maiz «ageriko istorioa» baino zerbait gehiago 

azaltzen zaigu. Esate baterako, Herbehereetako ikusle gehienak zur eta lur geratuko ziren 

ezagutzen eta errespetatzen duten emakumezko nobelagileak futbolar i buruz asko dakiela 

antzeman zutenean. Honela, argi berri batek argituko du orain emakume hori eta beste 

d iments io bat izango du bere irudi publikoak. Era berean, emakumeei eta kirolei buruzko este-

reotipo konbentzional bat suntsitzeko lagungarria gertatzen da. Horrenbestez, fu tbo l -

entrenatzailearen izendapenari buruz duen iritzia emateko aukera eman zaio, beste modu batean 

agian ez baitzitzaion sortu ere egingo. Bere iritziz «erronka handiko» aukeraketa da. Dena den, 

izendatutako entrenatzailearen nolakotasun pertsonaletan oinarritzen da: ez da ez harroa ez 

handiustea, apala da eta pentsatzen duena esaten du. Emakumezko idazle hau konfiantzaz eta 

segurtasunez mintzatzen da. Izatez, jakin badaki zertaz ari den mintzatzen. 

Horrelaxe egiten dute ere «Direkte Sexy» telebista-programan parte hartzen duten neska gazteek 

ere. Kasu honetan ere Norvegiako ikusleak, segur aski, guztiz txundituta geratuko ziren neska 

hauek duten segurtasunarekin. Izan ere, ikuskizun honen edizio-burua halaxe zegoen. Bere kezka 

nagusietako bat neskek muti lek baino errezelo handiagoa izango zuten kezka izan zen, hitz egiteko 

laguntza eta adore berezia behar izango zutela uste zuen, baina bertan ikusi ahal izan dugun 

moduan, neska hauek sexuari buruzko oso ikuspuntu argiak dituzte eta ez dute inolako arazorik 

kameraren aurrean beren iritzia aditzera emateko. Muti lek, antza, ez dituzte inola ere kikildu. 

«Kaffeeklatsch» telebista-programan ere ageriko istorioa baino zerbait gehiago sortzen da. 

Lehen begiratuan ondo makilatuta eta arreta handiz jantzita dauden emakume hauek estereoti-

po-mota guztietara moldatzen direla eta emakumeen eta txu txu-mutxuen arteko asoziazioarekin 

bat egiten dutela d i rudi . Baina programan ikus daitekeena askoz ere zorrotzagoa da. Izatez, 

emakume hauek polit ikaren munduar i buruzko introspekzioa erakusten dute -boterearen izaera, 

Kenneth Starr-ek Clinton-en aurka duen «kanpainarako» arrazoiak, Clinton-Levvinski auziaren 

huskeria benetako krisialdi pol i t ikoaren aurrean- eta honela guztiz ezabatzen da polit ikoki 

uni formeak diren emakumezkoen irudi konbentzionala. Horrenbestez, emakume «arruntek» 

entzutea merezi duen ikuspuntua dutela azaltzen du. 

Adib ide hauetako bakoitzak eztabaida baten arrakasta formatuaren kalitatean eta ikerketan 
oinarritzen dela, neurri handi batean bederen, frogatzen du . 

Produkzioari lotutako alderdiak 
Zer neurr i tan eta nola eragin dezake generoak (edo adinak edo arrazak) ondoko alderdietan? 

• Programa baten formatuan edo oinarrizko kontzeptuan? 

• Aurkezle edo gidari baten aukeraketan? 

• Aukeratutako formatu baten benetako produkzioan eta garapenean? 

• Eztabaida baterako gonbidatuen aukeraketan? 

Lotura 
H a u d a n e u r e i r u d i a 
2. e lementua: «Direkte Sexy» programako edizio-burua, Elin 0straat , generoen 

desberdintasunak eztabaida-programa hau burutzerakoan duen eraginaz mintzatzen da. 
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1. Elementua: Claudia Tellegen-i 
egindako elkarrizketa, Herbehereak 
Claudia Tellegen-ek Herbehereetako NCRV irrati-difusioko konpainia publ ikoan lan egiten du. 

1990. urtean, Amsterdam-eko Herbehereetako Akademia Zinematograf ikoan graduatu zen eta 

astero ematen den «Dokument» dokumental-sai laren errealizadore gisa lan egiten du 1992. 

urteaz geroztik. Dokumental-sail honen barruan ondoko t i tuluak zuzendu zituen besteak beste: 

«Laguntzarekin bizitzea», «Ahotsak eta delirioak» (eskizofreniari buruzkoa) eta «Irakaslea gaixorik 

dago» (Herbehereetako hezkuntza-sistemaren murrizketei eta murrizketa hauen ondor ioei 

buruzkoa). 

Claudia Tellegen-ek 1998. urtean Verkade fabrikari buruzko «Koek en Chocola» dokumentala 
amaitu zuen. Filmatzen hasi zenean jada gauzatzen ari zen berrantolamendua. Makina bat 
denbora eta energia xahutu zituen gizonezkoek zein emakumezkoek, gerenteek zein langileek 
beren istorioa kameraren aurrean konta zezaten. 

Claudia Tellegen: 
«Denborarik gehienean emakumezkoek ez dute gizonezkoek adina konfiantza izaten kameraren 

aurrean. Programen errealizadore naizen aldetik, emakumezkoak pantailan ondo atera daitezen 

lortu behar dut eta behar bezain onak ez badira, normalean nik behar besteko energiaz jardun ez 

izanak du errua». 

«Istorioa hobe kontatzen duenari elkarrizketa egin behar diodala esaten dute. Alabaina, nor da 

pertsona hori? Lehen lerroan dagoena? Onena? Lehena da. Apalena da. Eta, hala eginez gero, 

arratsaldeko seiak baino lehen izango zara etxean». 

«Emakumezkoak telebistan agertu behar izatea garrantzi handikoa iruditzen zait eta ez da irudian 

beti gizonezkoak agertzea «bidegabekeria» dela pentsatzen dudalako, emakumezkoak telebistan 

azaltzeak telebista hobetzen duela pentsatzen dudalako baizik. Izatez, emakumeek oraindik 

kontatu ez den istorioa dute. Gure eskuetan dago istorioak bilatzea». 
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2. Elementua: Elin 0straat-i egindako 
elkarrizketa, IMorvegia 

Elin 0straat-ek editore, zuzendari eta kazetari lanak egiten di tu NRK irrat i-difusioko 

konpainiarako 1992. urteaz geroztik. Literatura eta kazetaritza ikasi zuen Osloko Unibertsi tatean. 

1999. urtean «Direkte Sexy» (Sexy zuzenean) eztabaida-programaren arduradun izan zen. 

Ikuskizuna gazteei zuzenduta zegoen eta entretenimendua zuen oinarrizko helburu. 

Elin 0straat: 
«Direkte Sexy» programa berezia izan zen. Sexuari buruzkoa zenez gero, generoari buruz 

mintzatu behar genuen. Neskek muti lek bezain argi eta zabalik hitz egin zezaten laguntza 

handiagoa behar izango zutela uste genuen, baina oker g inen. Neskak eta muti lak berdinak 

ziren». 

«Nire lankide gizonezkoak baino beldur handiagoa nuen ikusleak zirikatu eta nahasteko. Beldur 

handiagoa nuen baldarra izateko. Gizonezkoek lasaitasun handiagoz hartzen dituzte gauza 

hauek, aurrerantz jo eta egin egiten dute. Guk emakumeok gauzak seriotasun handiz pentsatzeko 

joera dugu». 

«Emakumezkoek telebistan erantzukizun handiagoa hartuko bagenu, eragin handiagoa izango 

genuke eta gizon batzuk beldurtu egingo lirateke». 
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3. Elementua: Ari Hakahuhta-ri 
egindako elkarrizketa, Finlandia 
Ari Hakahuhta-k YLE Finlandiako irrat i-difusioko konpainian egiten du lan. Telebista-

albistegietako saileko kazetaria da. Kazetaritza eta masa-komunikazioen ikasketak egin zituen 

Tampere-ko Unibertsitatean eta hainbat sari irabazi ditu YLE konpainian egin di tuen kazetaritza-

lanengatik. 

Ar i Hakahuhta-k armadako emakumezkoei buruzko albistea landu zuen eta «Generoa ikusmiran 

TBn» proiektuko lantegi baten ondoren albiste beraren beste bertsio bat egin zuen. 

Ari Hakahuhta: 
«Nire ustez kalitate-arazo bat besterik ez da». 

«Ez da generoaren gaineko kontzientziazioari buruzkoa besterik gabe. Kalitate handiko istorioa 

nahi baduzu, istorio horretako subjektuak elkarrizketatu behar di tuzu. Irudiei dagokienez, 

subjektu horiek mugitzen ikusi behar di tuzu, aktibo ikusi behar dituzu. Adibidez, gutx iengo 

etnikoak badituzu aztergai, p lanteamendu honi jarraituta talde hauei buruzko istorio hobeak ere 

egin ditzakezu. Horrenbestez, funtsean kalitate arazo bat besterik ez da». 
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4. Elementua: Victoria Dyring-i 
egindako elkarrizketa, Suedia 
Victoria Dyring «Hjarnkontoret» haurrentzako programaren aurkezlea da. Halaber, 

programetarako elementuak aztertzen ditu eta bere gidoiak idazten di tu. Ingurumenar i , 

zientziaren historiari eta idazketari buruzko ikasketak egin zituen Stockholm-eko Unibertsi tatean. 

Victoria Dyring: 
«Telebistak pertsonengan eragina du. Hau nabaria da eta, hori dela eta, garrantzi handikoa da 

telebistan genero-ordezkaritza parekatua izatea. Are gehiago teknologiar i eta zientziei buruzko 

ikuskizuna egiten denean, teknologiaren eta zientziaren arloa nagusiki gizonezkoek menperatzen 

dute-eta. Honek ez du etorkizunean horrela izan behar, programa ikusten duten neskek ez dute 

«hau ez da niretzat» nabaritu behar. 

«Ikuskizuna aurkezten hasi nintzenez geroztik, emakumezko ikusle gehiago d i tugu. Honek rolen 

ereduek duten garrantzia frogatzen du». 

«Beti aurkituko duzu alor honetako gizonezko aditu bat. Gizonezko honek emakumezko aditu bat 

gomenda diezazun lortu behar duzu. Ez da zaila emakumezko aditu bat aurkitzea. Denbora 

gehiago behar da, besterik gabe». 
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5. Elementua: Hans Janke-ri egindako 
elkarrizketa, Alemania 
Hans Janke-k Historia eta f i losofia ikasi zuen Bochum-eko Unibertsi tatean. Adol f Gr imme 

Institutuko zuzendaria izan zen, baina 1992. urtean ZDF konpainiako Saio Dramatikoen zuzendari 

egin zuten eta bertan programen poli t ikari buruzko erantzukizun orokorra du. Bera eta bere 

taldea arrakasta handiko programa dramatiko askoren arduradun izan dira. 

Hans Janke: 
«Telebistarako egokitzen d i tugun istorio askok gizonezkoak, emakumezkoak eta emantzipazioak 

osatutako hirukotea dute oinarr i . Bizitzari buruz hitz egin nahi dugu, baina askapen-une bat 

eskaintzeko moduan. Horixe da gure zeregina». 

«Nik ez dut polit ika feministaren i ldoko ezer sortzeko asmorik. Hori ez litzateke egokia izango. 

Drama batean askapen-une bat behar duzu, baina berez istoriotik bertatik irten behar du». 
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Sarrera 
Azterlan hau «Generoa ikusmiran TBn» proiektuan (1997-2000) barnebiltzen da. Proiektu hau 

SVT (Suedia), YLE (Finlandia), NOS (Herbehereak), NRK (Norvegia) eta ZDF (Alemania) irrat i-

di fusioko konpainiek garatu zuten; DR (Danimarka) irrati-difusioko konpainiak ere parte hartu 

zuen proiektuaren lehen urtean. 

Europako irrat i-difusioko konpainia publikoek beren programen bitartez gizartearen alderdi 

guztiak islatu behar dituzte eta, era berean, jendea prestatzen eta hezten lagun dezaten espero 

da, hau da, helburu eta balore demokrat ikoak aktiboki bultza ditzaten espero da. 

Emakumezkoek komunikabideetan eta, bereziki, telebistan duten parte-hartzea eztabaidagai izan 

dugu 25 urtez, gutxienez, Europako ia herrialde guztietan. Hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko 

hamarkadetan aintzat hartu zen lehen ikuspegia aukera-berdintasunarena izan zen. Haatik, 

ondoren eztabaidaren ikuspegia aldatu egin da eta estereotipoak, estereotipo hauek saihesteko 

modua, aniztasuna erakusteko modua eta, azkenik, telebista-programa hobeak egiteko modua 

hartu da aintzat. Hauxe da, hain zuzen ere, «Generoa ikusmiran TBn» proiektuaren ikuspegia. 

Gaur egun generoek komunikabideetan duten ordezkaritzak arreta handir ik behar ez duela 

pentsatzeko joera nagusitu da. Askotan «gauzak aldatu egin direla» eta emakumezkoen eta 

gizonezkoen parte-hartzea orain antzeko samarra dela esan ohi da. 

Zer oinarri dute uste hauek? Hauxe da, hain zuzen ere, «Nork hitz egiten du telebistan?» 

azterlanak ikerketa eguneratu eta konparatzaile baten bitartez ikertu nahi duena. 

Azterlan honetan ondoko alderdiak baloratu nahi d i tugu: 

• Hitz eginez parte hartzen duten gizonezkoen eta emakumezkoen kopurua. 

• Diskurtsoaren iraupena. 

Aztertzerakoan ondoko alderdiak hartu ziren kontuan: 

• Programen gaiek eta programa-motak. 

• Kanpoko eta barneko parte-hartzaileak. 

• Parte-hartzaileen funtzioak eta rolak. 

• Parte-hartzaileen aurkezpen formala eta informala. 

• Parte-hartzaileen adina. 

1997 eta 1998ko hiru astetan emandako saioez, zazpi eguneko programazioa osatu genuen, 

astebeteko programazioa «eraiki» genuen. Astebete artifizial hau eraikitzerakoan «benetako» 

astebete batean gerta zitekeen gertaera garrantzitsu batek izan zezakeen eragin desegokia 

saihestu nahi genuen. Prime-timen izandako emankizunetan eta etxeak berak egindako 

produkzioetan oinarr i tu g inen. Ikerketaren esparrua Norvegiako NRK irrat i-difusioko konpainiak 

eskaini zuen, konpainia hau 1973. urteaz geroztik bere produkzioa aztertzeko «Nork hitz egiten 

du?» metodoa erabiltzen ari da-eta. Proiektuan parte hartzen duten konpainia guztiak bere 

datuak lortzeaz arduratu ziren eta datuen azterketa NRK konpainiak koordinatu zuen. 

Txosten honen amaieran kodetze-programaren bertsio inpr imatua jasotzen da. NRK konpainiak 

softvvare informat ikoa eman dezake. 

Birgit Eie, Oslon 1998. urtean 
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Emaitzak: IMork hitz egiten du 
telebistan? 

Parte-hartze orokorra 
Sei herrialde hauetan emakumezkoek telebista-programetan orokorrean %32ko parte-hartzea 

dute. Parte-hartzearen tasak Danimarkako %28aren eta Finlandia eta Suediako %36aren artean 

daude. 

Telebista-programetan parte hartzen duten emakumezkoen ehunekoa 

DR SVT YLE NOS NRK ZDF Guztira 

Programa-motak 

Emakumezkoen parte-hartzea programa-mota desberdinen arabera1 

DR SVT YLE NOS NRK ZDF Guztira 

Entretenimendua %26 %44 %43 %33 %31 %35 %36 

Informazioa %32 %33 %44 %21 %25 %31 %33 

Albisteak %25 %37 %34 %26 %33 %16 %31 

Kirolak %13 %14 %16 %3 %10 %2 %12 

Dokumentalak %22 %25 %45 %31 %42 %27 %32 

Drama %32 %39 %40 %38 %36 %41 %38 

Kultura %20 %3 %37 %26 %28 %29 

Haurrak eta gazteak %42 %51 %61 %36 %39 %44 

Erli j ioa %50 %0 %27 %40 %20 %29 

Beste batzuk %46 %29 %34 %37 %32 %35 

Guztira %28 %36 %36 %29 %31 %29 %32 

1 Irrat i -d i fusioko konpain ia batzuen kasuan zenbait p rog rama-mota baztertu egin z i ren, azter lanaren aldian ez baitzen mota 
horretako p rogramar ik kodetu . 
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Programa-mota bakoitzeko programen kopurua oso desberdina zen eta programa gutx i 

samarreko programa-motetarako -dokumentaletarako eta er l i j io-programetarako esate baterako-

ehunekoak nolabaiteko zuhurtziaz hartu behar dira kontuan. 

Programa-mota desberdinetan emakumezkoen ordezkaritzaren mailarik «onenari» eta 

«okerrenari» dagokionez pareko eredua azaltzen zaigu herrialde guztietan. Izan ere, herrialde 

guztietan emakumezkoen parte-hartzerik txikiena kirol-programetan gertatzen da eta 

haurrentzako eta gazteentzako programetan, aitzitik, parte-hartzea parekatuagoa da. 

Programen gaiak 

Programaren gaiak ba al du eraginik emakumezkoen parte-hartzearen mailan? 

Emakumezkoek programetan duten parte-hartzea, programen gaien arabera 

Oraingoan ere oso banaketa tradizionala antzeman dezakegu, emakumezkoen parte-hartze 

handiena giza harremanei, fami l iar i , osasunari eta gizarte-mailako gaiei buruzko programetan 

gertatzen baita. 

5 Nork hitz egiten du telebistan? 



Barneko eta kanpoko parte-hartzaileak 
Azterlanean «barneko» eta «kanpoko» parte-hartzaileen arteko bereizketa egin zen. Barneko 

parte-hartzaileak telebistako langileak edo telebista-konpainia pantailan ordezkatzen duten 

pertsonak dira, aurkezleak, berriemaileak eta programak iragartzen dituztenak esate baterako. 

Kanpoko parte-hartzaileak, aldiz, programetan parte hartzen duten eta konpainiakoak ez diren 

pertsonak dira, hala nola elkarrizketatuak, polit ikoak, aktoreak eta adituak. 

Barneko eta kanpoko emakumezko parte-hartzaileen ehunekoak: 

Barnekoak Kanpokoak Guztira 

Danimarka %29 %28 %28 

Suedia %35 %36 %36 

Finlandia %39 %35 %36 

Herbehereak %26 %30 %29 

Norvegia %38 %29 %31 

Alemania %26 %31 %29 

Guztira %32 %32 %32 

• Barnekoak Kanpokoak Guztira 

DR SVT YLE NOS NRK ZDF Guztira 

Oro har, emakumezkoek antzeko parte-hartzea dute barneko zein kanpoko parte-hartzaile gisa. 

Dena den, herrialdeen artean nolabaiteko aldeak daude. 

Finlandia eta Norvegiaren kasuan, emakumezkoen ordezkaritza handiagoa da barneko parte-

hartzaileen artean kanpoko aditu eta gonbidatuen artean baino. 

Herbehereen eta Alemaniaren kasuan kontrakoa gertatzen da: herrialde hauetan probabi l i tate 
handiagoa dago emakumezkoak konpainiakoak ez diren pertsona gonbidatuen artean azaltzeko. 
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Barneko par te -har tza i leek programetan d i tuz ten 
fun tz ioa k 
Barneko parte-hartzaileek programetan dituzten funtzioak zehatzago aztertzerakoan 

emakumezkoekin nabarmen lotzen den kategoria bat dagoela antzeman daiteke: albistegietako 

esatariarena. 

Emakumezkoen parte-hartzea programetako barne-funtzio desberdinetan 

DR SVT YLE NOS NRK ZDF Guztira 

Programa / 
eztabaidetako aurkezlea %33 %36 %44 %23 %41 %17 %32 

Albistegietako esataria %27 %41 %50 %58 %76 %75 %54 

Korrespontsala %14 %25 %35 %0 %50 %0 %21 

Kazetaria %33 %37 %39 %19 %40 %0 %28 

Kirol- iruzkingi lea %10 %18 %6 %0 %6 %13 %9 

Voice-over 1 
narratzailea %20 %21 %32 %21 %17 %28 %23 

Programa-iragarlea %0 %22 %0 %47 %29 %93 %32 

Meteoro logoa %15 %6 %75 %14 %0 %0 %18 

Beste batzuk %41 %39 %35 %39 %26 %33 %36 

Guztira %29 %35 %39 %26 %38 %26 %32 

Emakumezkoak programetako barneko parte-hartzaileen %32 soilik baldin badira ere, telebistako 

albistegietako esatarien %54 emakumezkoak dira. Herrialde guztietan, Danimarkan izan ezik, 

albistegietako esatarien artean emakumezkoen ehunekoa batez bestekoaren gainetik dago. 

Kirol- iruzkingileen proportzioa, berriz, oso txikia da herrialde guztietan. 

Programa/ Albistegietako Korrespontsala Kazetaria Kirol- Ite-oro/ Programa- Meteorologoa Guztira 
eztabaidetako esataria -i ruzkingilea Narratzailea -iragarlea 

gidaria 
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Kanpoko parte-hartzaileen funtzioak eta rolak 
Programetako kanpoko parte-hartzaileek ere funtzio'anitz betetzen dute. Dena den, herrialde 

guztietan adituaren goi-mai lako funtzioa betetzen duten emakumezkoen parte-hartzea batez 

bestekoaren azpitik dago. 

Funtzio desberdinak betetzen dituzten kanpoko emakumezko parte-hartzaileen 
ehunekoak 

DR SVT YLE NOS NRK ZDF Guztira 

Eztabaidetako 
parte-hartzailea %0 %25 %47 %42 %45 %23 %30 

Elkarrizketatua %25 %35 %31 %28 %27 %21 %28 

Erretratatua %39 %22 %43 %25 %52 %60 %40 

Aditua / Hizlaria / Mintzalaria %11 %28 %22 %11 %13 %17 

Aktore protagonista %26 %46 %43 %32 %31 %33 %35 

Aktore sekundarioa %36 %41 %36 %40 %33 %41 %38 

Pertsonaia estra/lagungarria %57 %40 %52 %21 %29 %38 %39 

Narratzailea / Voice over %36 %25 %6 %27 %32 %0 %21 

Beste batzuk %33 %37 %48 %32 %30 %24 %34 

Guztira %28 %36 %35 %30 %29 %31 %32 

Zenbateko orokorretat ik ondoriozta daitekeenez, probabi l i tate txikiak daude emakumezkoak 

aditu gisa parte hartzeko (%17) eta narratzaile edo voice over fun tz io betetzen azaltzeko (%21)2. 

Programan betetzen duten funtzio orokorraz gain, kanpoko parte-hartzaileek zeregin zehatzagoa 

ere izan dezakete. Adibidez, «eztabaida bateko parte-hartzaile» bat «profesionalaren» papera 

betetzeko edo «herritar arrunt» baten papera betetzeko gonbida daiteke. «Elkarrizketatua» 

«polit ikari» bat edo «ekintzaile» bat izan daiteke eta abar. Maila honetan argi eta garbi dago, 

berr iro ere, probabi l i tate handigoa dagoela emakumezkoak estatus txikiko rolak betetzen 

azaltzeko. 

2 Haatik, narratzai le edo voice over funtz ioa betetzen duten emakumezkoen kuota ga inerakoetan baino handiagoa da 
Danimarkan eta Norveg ian ; ikus herr ia ldeen araberako datuak bi l tzen d i tuen aurreko taula. 
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Rol desberdinak dituzten kanpoko emakumezko parte-hartzaileen ehunekoa 

%50 

Profesionala Politikaria Biktima Herritar arrunta 

lldo honetan, kanpoko parte-hartzaileen %32 emakumezkoak badira ere, «herritar arrunt» gisa 

azaltzen diren pertsonen artean «biktima» gisa aurkezten diren pertsonen %37 dira 

emakumezkoak. 

Parte-hartzaileak aurkezteko modua 

Gizonezko eta emakumezko parte-hartzaileak ikusleei aurkezteko moduan alderik badagoen 

antzeman nahi genuen. Formalki ala informalki aurkezten dira? Titulu formal bat erabil ita 

(doktore, zuzendari...) edo t i tu lu formal ik erabil i gabe aurkeztu diren emakumezkoen eta 

gizonezkoen ehunekoak baloratu d i tugu. 

Oso alde nabarmena antzeman dugu: gizonezkoen %36 t i tu lu bat erabil ita aurkeztu dira eta soilik 

emakumezkoen %22 aurkeztu dira t i tu lu bat erabil i ta. 

Formalki aurkeztutako gizonezkoen eta emakumezkoen ehunekoak 

Emakumezkoak I I'i Gizonezkoak 

DR SVT YLE NOS NRK ZDF Guztira 

Herrialde batetik bestera formal tasunaren maila orokorra oso desberdina dela badirudi ere -

Danimarka da eskala honetako «informaleña» eta Finlandia «formalena»-, emakumezkoen eta 

gizonezkoen arteko aldea parekoa da herrialde guztietan. 
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Ad i n-m u 11 zoak 
Ba al dago alderik emakumezkoen eta gizonezkoen kopuruari dagokionez telebistan ikusten 

d i tugun adin-multzoen arabera? 3 Lehenik, aditzera eman behar da orokorrean gazteenek eta 

zaharrenek osatzen dituzten adin-multzoetako oso pertsona gutx i , emakumezko zein gizonezko, 

erretratatzen dela telebistan. 

Parte-hartzaileak adin-multzo desberdinen arabera 

19 urte arte 

20-34 urte 

35-49 urte 

50-64 urte 

65 urte eta + 

Adin-mul tzo desberdinetan emakumezkoek duten ordezkaritza zehatz-mehatz aztertzerakoan 

herrialde guztietan oso eredu argia ikus daiteke: zenbat eta adin handiagoa izan, orduan eta 

txikiagoa da emakumezkoen parte-hartzea 4. 

Adin-multzo desberdinetako emakumezkoen ehunekoak 

19 urte arte 20-34 urte 35-49 urte 50 urte eta + 

DR %41 %37 %28 %20 

SVT %57 %42 %39 %23 

YLE %57 %45 %36 %21 

NOS %46 %40 %23 %25 

NRK %45 %47 %31 %11 

ZDF %51 %44 %33 %19 

Guztira %51 %43 %32 %20 

3 Azter lan honetan panta i lan azaldu ziren per tsonen (9.000 pertsona inguru) %85 sai lkatu ziren ad in-mul tzoen arabera. 

4 Zenbatekoak tx ik i samarrak direnez gero , 50-64 ur teko ad in-mul tzoa eta 65 urte eta + mul tzoa bat egin d i tugu . 
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Emakumezkoak | Gizonak 

19 urte 20-34 urte 35-49 urte 50 urte eta + 
arte 

Guztira 

Diskurtsoaren iraupena 
Nola alderatzen da emakumezkoen parte-hartze orokorraren kuota eta emakumezkoen 

diskurtsoaren iraupenaren kuota? Emakumezkoen diskurtsoaren iraupena guztizkoaren %31koa 

da herrialde guztietan eta, hortaz, ehuneko hau emakumezkoek telebista-programetan parte-

hartzaile gisa duten ehunekoaren antzekoa da (%32). Hala eta guztiz ere, alde handiak daude 

herrialdeen artean. 

Emakumezkoek telebista-programetan duten diskurtsoaren iraupena 

NRK irrat i-difusioko konpainiak egindako lehen azterketetan emakumezko parte-hartzaileen 

kopuruak gora egin ahala, beren diskurtsoaren iraupena murr iztu egiten zela antzeman zen. 

Dena den, konparazio-azterlanean ez zen gisa honetako eredu koherenterik antzeman. 

Parte-hartzearen eta diskurtsoaren iraupenaren arteko erlazioari buruzko azterketa zehatzagoek -

programen gaiak edo programa-motak kontuan hartuta egindakoek agian- gai hau argi dezakete. 

Hau guztia garrantzi handikoa da «Nork hitz egiten du telebistan?» galderak telebistan zenbat 

emakumezkok eta zenbat gizonezkok parte hartzen duten jakiteko kezka hutsa ez ezik, hauek zer 

testu ingurutan azaltzen di ren, zer mailarekin izendatzen dituzten eta zein modutan aurkezten 

dituzten jakiteko kezka ere bada. Hortaz, azterlan honen bitartez gaur egungo telebistan eta 

etorkizunekoan generoaren rol eta erlazio guztiak islatuko dituen mapa garatuko duen 

konparazio-azterlan baterako oinarriak f inkatu izana espero dugu. 
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Herrialde bakoitzerako taulak 

Danimarka 
Erregistroa guztira: 81 ordu 

1.821 pertsonek hartu zuten parte programetan 

Emakumezkoek eta gizonezkoek programetan izan 
duten parte hartzea 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. i 

DR1 Barnekoak 87 230 %27 
Kanpokoak 201 546 %27 
Guztira 288 776 %27 

DR2 Barnekoak 46 95 %33 
Kanpokoak 182 434 %30 
Guztira 228 529 %30 

DR total Barnekoak 133 325 %29 
Kanpokoak 383 980 %28 
Guztira 516 1305 %28 

Kanpoko parte-hartzaileen funtzioak 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Eztabaidetako parte-hartzaileak 0 2 %0 
Elkarrizketatuak 171 517 %25 
Erretratatuak 7 11 %39 
Aditua / Hizlaria / Mintzalaria 7 55 %11 
Aktore pro tagonis ta 24 70 %26 
Aktore sekundar ioa 89 159 %36 
Personaia estra / lagungarria 4 3 %57 
Narratzai lea / voice over 16 28 %36 
Beste batzuk 65 135 %33 

Guztira 383 980 %28 

Emakumezkoen ehunekoa programa-motaren, zenbaketaren eta diskurtsoaren iraupenaren arabera 

Emakumezkoak Gizonezkoak Zenbaketaren% lraupenaren% 

Ent re ten imendua 28 80 %26 %65 
Informazioa 87 182 %32 %20 
Alb isteak 160 476 %25 %28 
Kirolak 11 74 %13 %18 
Dokumenta lak 26 93 %22 %46 
Drama 86 179 %32 %16 
Kul tura 24 97 %20 %21 
Haurrak eta gazteak 76 103 %42 %100 
Erl i j ioa 1 1 %50 
Beste batzuk 17 20 %46 

Guztira 516 1305 %28 %31 

Barneko parte-hartzaileen funtzioak 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Programa / eztabaidetako gidaria 20 40 %33 
Esataria 12 33 %27 
Korrespontsala 1 6 %14 
Erreportar ia 69 143 %33 
Kirol- i ruzkingi lea 2 19 %10 
Voice over/ Narratzai lea 13 51 %20 
Programa- i ragar lea 0 2 %0 
Meteoro logoa 2 11 %15 
Beste batzuk 14 20 %41 

Guztira 133 325 %29 

Parte-hartzaileen adina 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

19 urte arte 29 42 %41 
20-34 urte 139 235 %37 
35-49 urte 190 478 %28 
50 urte eta + 94 387 %20 
Ezezaguna 64 163 %28 

Guztira 516 1305 %28 
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Suedia 
Erregistroa guztira: 68 ordu 

2.663 pertsonek hartu zuten parte programetan 

Emakumezkoek eta gizonezkoek programetan izan 
duten parte hartzea 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

SVT1 Barnekoak 77 163 %32 
Kanpokoak 337 540 %38 
Guztira 414 703 %37 

SVT2 Barnekoak 140 241 %37 
Kanpokoak 403 762 %35 
Guztira 543 1003 %35 

S V T t o t a l Barnekoak 217 404 %35 
Kanpokoak 740 1302 %36 
Guztira 957 1706 %36 

Kanpoko parte-hartzaileen funtzioak 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Eztabaidetako parte-hartzaileak 9 27 %25 
Elkarrizketatuak 357 652 %35 
Erretratatuak 15 53 %22 
Aditua / Hizlaria / Mintzalaria 27 70 %28 
Aktore pro tagonis ta 63 74 %46 
Aktore sekundar ioa 77 110 %41 
Pertsonaia estra / lagungarria 71 107 %40 
Narratzai lea / voice over 3 9 %25 
Beste batzuk 118 200 %37 

Guztira 740 1302 %36 

Emakumezkoen ehunekoa programa-motaren, zenbaketaren eta diskurtsoaren iraupenaren arabera 

Emakumezkoak Gizonezkoak Zenbaketaren% Iraupenaren" 

Ent re ten imendua 119 150 %44 %23 
In formazioa 132 270 %33 %23 
Alb is teak 364 619 %37 %40 
Kirolak 27 161 %14 %18 
Dokumenta lak 39 119 %25 %21 
Drama 147 234 %39 %47 
Kul tura 47 74 %39 %0 
Haurrak eta gazteak 82 79 %51 %38 
Erl i j ioa 0 0 
Beste batzuk 0 0 

Guztira 957 1706 %36 %30 

Barneko parte-hartzaileen funtzioak 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Programa / eztabaidetako gidaria 25 45 %36 
Esataria 27 39 %41 
Korrespontsala 1 3 %25 
Erreportar ia 139 232 %37 
Kiro l - i ruzkingi lea 7 32 %18 
Voice overl Narratzai lea 3 11 %21 
Programa- i ragar lea 2 7 %22 
Meteoro logoa 1 16 %6 
Beste batzuk 12 19 %39 

Guztira 217 404 %35 

Parte-hartzaileen adina 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

19 urte arte 172 132 %57 
20-34 urte 178 243 %42 
35-49 urte 242 386 %39 
50 urte eta + 165 543 %23 
Ezezaguna 200 402 %33 

Guztira 957 1706 %36 
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Finlandia 
Erregistroa guztira: 55 ordu 

1.631 pertsonek hartu zuten parte programetan 

Emakumezkoek eta gizonezkoek programetan izan 
duten parte hartzea 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

YLE1 Barnekoak 104 177 %37 
Kanpokoak 205 416 %33 
Guztira 309 593 %34 

YLE2 Barnekoak 84 115 %42 
Kanpokoak 196 334 %37 
Guztira 280 449 %38 

YLE total Barnekoak 188 292 %39 
Kanpokoak 401 750 %35 
Guztira 589 1042 %36 

Kanpoko parte-hartzaileen funtzioak 

Emaknmezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Eztabaidetako parte-hartzaileak 8 9 %47 

Elkarrizketatuak 198 440 %31 
Erretratatuak 16 21 %43 
Aditua / Hizlaria / Mintzalaria 16 58 %22 
Aktore protagonis ta 44 59 %43 
Aktore sekundar ioa 34 60 %36 
Pertsonaia estra / lagungarria 34 32 %52 
Narratzai lea / voice over 1 16 %6 
Beste batzuk 50 55 %48 

Guztira 401 750 %35 

Emakumezkoen ehunekoa programa-motaren, zenbaketaren eta diskurtsoaren iraupenaren arabera 

Emakumezkoak Gizonezkoak Zenbaketarent lraupenaren% 

Ent re ten imendua 63 84 %43 %39 
Informazioa 112 145 %44 %53 
Alb isteak 234 452 %34 %51 
Kirolak 29 151 %16 %19 
Dokumenta lak 45 54 %45 %40 
Drama 40 61 %40 %4 
Kultura 27 46 %37 %27 
Haurrak eta gazteak 28 18 %61 %100 
Erl i j ioa 0 4 %0 
Beste batzuk 11 27 %29 %43 

Guztira 589 1042 %36 %42 

Barneko parte-hartzaileen funtzioak 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Programa / eztabaidetako gidaria 42 53 %44 
Esataria 24 24 %50 
Korrespontsala 7 13 %35 
Erreportar ia 80 126 %39 
Kirol- i ruzkingi lea 1 15 %6 

Voice over 1 Narratzai lea 22 47 %32 
Programa- i ragar lea 0 1 %0 
Meteoro logoa 6 2 %75 
Beste batzuk 6 11 %35 

Guztira 188 292 %39 

Parte-hartzaileen adina 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. '!> 

19 urte arte 50 38 %57 
20-34 urte 189 231 %45 
35-49 urte 227 408 %36 
50 urte eta + 79 306 %21 
Ezezaguna 44 59 %43 

Guztira 589 1042 %36 
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Herbehereak 
Erregistroa guztira: 35 ordu 

1.104 pertsonek hartu zute parte programetan 

Emakumezkoek eta gizonezkoek programetan izan 
duten parte hartzea 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

NOS1 Barnekoak 82 232 %26 
Kanpokoak 235 555 %30 
Guztira 317 787 %29 

Emakumezkoen ehunekoa programa-motaren, zenbaketaren eta diskurtsoaren iraupenaren arabera 

Emakumezkoak Gizonezkoak Zenbaketaren% lraupenaren% 

Ent re ten imendua 38 78 %33 %43 
Informazioa 27 101 %21 %8 
Albisteak 40 116 %26 %23 
Kirolak 2 76 %3 
Dokumenta lak 34 76 %31 %22 
Drama 63 104 %38 %28 
Kul tura 20 57 %26 %11 
Haurrak eta gazteak 41 74 %36 %20 
Erl i j ioa 7 19 %27 
Beste batzuk 45 86 %34 %18 

Guztira 317 787 %29 %22 

Barneko parte-hartzaileen funtzioak 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. t 

Programa / eztabaidetako gidaria 13 44 %23 
Esataria 11 8 %58 
Korrespontsala 0 16 %0 
Erreportar ia 6 25 %19 
Kirol- i ruzki ngi lea 0 16 %0 

Voice over 1 Narratzai lea 19 71 %21 
Programa- i ragar lea 8 9 %47 
Meteoro logoa 1 6 %14 
Beste batzuk 24 37 %39 

Guztira 82 232 %26 

Parte-hartzaileen adina 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

19 urte arte 53 63 %46 
20-34 urte 83 126 %40 
35-49 urte 102 344 %23 
50 urte eta + 55 164 %25 
Ezezaguna 24 90 %21 

Guztira 317 787 %29 

Kanpoko parte-hartzaileen funtzioak 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Eztabaidetako parte-hartzaileak 13 18 %42 
Elkarrizketatuak 87 221 %28 
Erretratatuak 11 33 %25 
Aditua / Hizlaria / Mintzalaria 6 48 %11 
Aktore pro tagonis ta 20 43 %32 
Aktore sekundar ioa 47 71 %40 
Pertsonaia estra / lagungarria 7 27 %21 
Narratzai lea / voice over 3 8 %27 
Beste batzuk 41 86 %32 

Guztira 235 555 %30 
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Norvegia 
Erregistroa guztira: 100 ordu (+ eskualdeko emankizuneko 16 ordu) 

2.135 pertsonek hartu zuten parte programetan (+ 851 pertsona) 

Emakumezkoek eta gizonezkoek programetan izan 
duten parte hartzea 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

NRK1 Barnekoak 131 236 %36 
Kanpokoak 279 668 %29 
Guztira 410 904 %31 

NRK2 Barnekoak 80 109 %42 
Kanpokoak 179 453 %28 
Guztira 259 562 %32 

NRK total Barnekoak 211 345 %38 
Kanpokoak 458 1121 %29 
Guztira 669 1466 %31 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Erregionala Barnekoak 115 247 %32 
Kanpokoak 98 391 %20 
Guztira 213 638 %25 

Kanpoko parte-hartzaileen funtzioak 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Eztabaidetako parte-hartzaileak 24 29 %45 
Elkarrizketatuak 233 635 %27 
Erretratatuak 13 12 %52 
Aditua / Hizlaria / Mintzalaria 9 60 %13 
Aktore protagonis ta 45 99 %31 
Aktore sekundar ioa 80 160 %33 
Pertsonaia estra / lagungarria 16 40 %29 
Narratzai lea / voice over 9 19 %32 
Beste batzuk 29 67 %30 

Guztira 458 1121 %29 

Emakumezkoen ehunekoa programa-motaren, zenbaketaren eta diskurtsoaren iraupenaren arabera 

Emakumezkoak Gizonezkoak Zenbaketaren': lraupenaren% 

Ent re ten imendua 81 179 %31 %32 
Informazioa 21 64 %25 %22 
Albisteak 231 472 %33 %36 
Kirolak 18 158 %10 %6 
Dokumenta lak 52 73 %42 %43 
Drama 85 149 %36 %35 
Kul tura 76 200 %28 %23 
Haurrak eta gazteak 57 89 %39 %47 
Erl i j ioa 6 9 %40 %42 
Beste batzuk 42 73 %37 %49 

Guztira 669 1466 %31 %32 

Barneko parte-hartzaileen funtzioak 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Programa / eztabaidetako gidaria 43 61 %41 
Esataria 29 9 %76 
Korrespontsala 18 18 %50 
Erreportar ia 100 152 %40 
Kirol- i ruzkingi lea 1 17 %6 
Voice overl Narratzai lea 4 20 %17 
Programa- i ragar lea 8 20 %29 
Meteoro logoa 0 25 %0 
Beste batzuk 8 23 %26 

Guztira 211 345 %38 

Parte-hartzaileen adina 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

19 urte arte 78 95 %45 
20-34 urte 237 269 %47 
35-49 urte 250 562 %31 
50 urte eta + 53 419 %11 
Ezezaguna 51 121 %30 

Guztira 669 1466 %31 
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Alemania 
Erregistroa guztira: 32 ordu 

1.143 pertsonek hartu zuten parte programetan 

Emakumezkoek eta gizonezkoek programetan izan 
duten parte hartzea 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

ZDF Barnekoak 96 275 %26 
Kanpokoak 240 532 %31 
Guztira 336 807 %29 

Emakumezkoen ehunekoa programa-motaren, zenbaketaren eta diskurtsoaren iraupenaren arabera 

Emakumezkoak Gizonezkoak Zenbaketaren% lraupenaren% 

Ent re ten imendua 13 24 %35 %38 
Informazioa 81 182 %31 %31 
Alb isteak 43 222 %16 %23 
Kirolak 1 45 %2 %7 
Dokumenta lak 6 16 %27 %2 
Drama 137 201 %41 %37 
Kultura 0 0 
Haurrak eta gazteak 0 0 
Erl i j ioa 1 4 %20 %10 
Beste batzuk 54 113 %32 %39 

Guztira 336 807 %29 %29 

Barneko parte-hartzaileen funtzioak 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Programa / eztabaidetako gidaria 5 24 %17 
Esataria 18 6 %75 
Korrespontsala 0 6 %0 
Erreportar ia 0 1 %0 
Kiro l - i ruzkingi lea 18 119 %13 

Voice over 1 Narratzai lea 41 104 %28 
Programa- i ragar lea 13 1 %93 
Meteoro logoa 0 12 %0 
Beste batzuk 1 2 %33 

Guztira 96 275 %26 

Parte-hartzaileen adina 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

19 urte arte 28 27 %51 
20-34 urte 101 131 %44 
35-49 urte 88 181 %33 
50 urte eta + 53 221 %19 
Ezezaguna 66 247 %21 

Guztira 336 807 %29 

Kanpoko parte-hartzaileen funtzioak 

Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezk. % 

Eztabaidetako parte-hartzaileak 6 20 %23 
Elkarrizketatuak 61 227 %21 
Erretratatuak 6 4 %60 
Aditua / Hizlaria / Mintzalaria 0 0 
Ak tore protagonis ta 23 47 %33 
Aktore sekundar ioa 76 109 %41 
Pertsonaia estra / lagungarria 59 96 %38 
Narratzai lea / voice over 0 1 %0 
Beste batzuk 9 28 %24 

Guztira 240 532 %31 
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Datuak lortzeko moduari buruzko 
oharrak 

Datuen bolumena 
Danimarka: 

Bi kate (DR1 eta DR2); zazpi egunez prime-timen kodetutako programak; diskurtsoaren iraupena 

bi egunetan neurtuta (astelehenean eta larunbatean). 

Suedia: 

Bi kate (SVT1 eta SVT2); zazpi egunez prime-timen kodetutako programak; diskurtsoaren 

iraupena bi egunetan neurtuta (astelehenean eta larunbatean). 

Finlandia: 
Bi kate (YLE1 eta YLE2); zazpi egunez prime-timen kodetutako programak; diskurtsoaren 
iraupena bi egunetan neurtuta (astelehenean eta larunbatean). 

Herbehereak: 

Kate bat, hiru kate nagusien (NL1, NL2, NL3) adierazgarri izateko moduan eratua; zazpi egunez 

prime-timen kodetutako programak; diskurtsoaren iraupena bi egunetan neurtuta (astelehenean 

eta larunbatean). 

Norvegia: 

Bi kate (NRK1 eta NRK2) eta eskualdeko emankizunak; zazpi egunez kodetutako programa 

guztiak; diskurtsoaren iraupena egunero neurtuta. 

Alemania: 

Kate bat (ZDF); zazpi egunez prime-timen kodetutako programak; diskurtsoaren iraupena 

egunero neurtuta. 

Herrialde bakoitzerako kodetutako programen ordu-kopurua eta parte-hartzaileen kopurua: 

Danimarka: 81 ordu eta 1.821 parte-hartzaile 

Suedia: 68 ordu eta 2.663 parte-hartzaile 

Finlandia: 55 ordu eta 1.631 parte-hartzaile 

Herbehereak: 35 ordu eta 1.104 parte-hartzaile 

Norvegia: 100ordu eta 2.135 parte-hartzaile 

16o rdu eta 2.135 parte-hartzaile 

Alemania: 32 ordu eta 1.143 parte-hartzaile 

Guztira: 387 ordu eta 11.348 parte-hartzaile 

Herrialde desberdinetako datuak alderatu ahal izateko Norvegiako eskualdeetako 

emankizunetako datuak ez ziren emaitza nagusietan barne hartu. 

Datu-basea irrat i-difusioko 371 orduk eta 10.497 pertsonek osatzen dute. 

Kalitate-kontrola 
NRK konpainiaren programa batzuk bi pertsona desberdinek kodetu zituzten eta modu honetan 

kodetzearen gaineko kalitate-kontrola egin zuten. Pertsonen zenbaketa eta kronometrajea 

egiterakoan ia %100eko f idagarr i tasuna izan zen. Programa-motak eta programen funtzioak 

(kanpokoak eta barnekoak) eta adin-multzoak kodetzerakoan f idagarr i tasun handia lortu zen. 
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Haatik, rolak eta gaiak kodetzerakoan aldaketa handiagoak gertatu ziren, kodetzea kodetzaileen 

ebaluazio pertsonalaren araberakoa izan baitzen. 

Kodetu beharreko alderdiak 
Kodetzearen oinarrizko programa kodetu beharreko alderdir ik garrantzitsuenetara mugatu zen 

(atal honen ondoren agertzen den kodetze-programaren 1 zenbakitik 22 zenbakira bitartekoak). 

Gainera, kode zitezkeen zenbait alderdi gehigarr i gaineratu ziren (kodetze-programaren 23 

zenbakitik 31 zenbakira bitartekoak), herrialde desberdinetako taldeen arteko malgutasuna 

ahalbidetzearren. Azken alderdi hauek asko erabil i ez baziren ere, merezi du etorkizunean egin 

daitezkeen beste azterlan batzuetarako gordetzea. 

Barneko parte-hartzaileen funtzioetarako aurrez f inkatutako kategoriak egokiak suertatu ziren. 

Kanpoko parte-hartzaileen funtzioetarako eta roletarako kategoriak, aldiz, egokiagoak suertatu 

ziren albiste-programetarako eta gaurkotasuneko programetarako. 

Programen gaietarako f inkatutako kategoriak erraz aplikatu ziren gaurkotasuneko programen 

kasuan eta, aitzitik, beste programa-mota batzuetan (izadia, kirolak...) zaila izan zen kategoria 

hauek erabiltzea. 

Kodetzaileek gaiak zein azpigaiak kodetu nahi zituzten arren, honek zailtasunak ekarri zituen 

datuak aztertzeko garaian. Kodetzaile gehienek azpigaiaren aukera erabil i ez zutenez gero, 

etorkizuneko azterlanetan baztertu egin beharko da aukera hau. 

Kodetzaile batzuek zailtasunak izan zituzten definizioekin eta, horrenbestez, komeni dena baino 

gehiagotan erabil i behar izan zituzten «beste batzuk» edo «ezezaguna» kategoriak. Esate 

baterako «produktorea» eta «zuzendaria» terminoek esanahi desberdina dute erakunde 

desberdinetan eta, are gehiago, esanahi desberdina dute erakunde bereko sail desberdinetan. 

Bestalde, gerta daiteke batzuek «drama» terminoa «drama serio» gisa ulertzea eta beste batzuek 

«drama» terminoaren barruan «egoera-komedia» ere barne hartzea. Etorkizunean kategoriak 

argiago defini beharko dira; dena den, onartu behar dugu nazioarteko azterlan batean ez dagoela 

definizio-multzo perfekturik. 

Bitarteko praktikoak 
Bitarteko praktikoak desberdinak izan ziren erakunde bakoitzean. Esperientzia honetan 

oinarr i tuta, ondokoa da azterlanerako planteamendurik egokiena: kodetzeko zereginean 

pertsona-kopuru txiki samarra (ikasleak, kazetariak...) murgil tzea eta pertsona hauei argibide 

argiak eta prestakuntza egokia eskaintzea. Kodetzaileak behar bezala prestatuta ez badaude, 

kontrolatzeko eta zuzentzeko zailak diren akats ugari egin daitezke. 

Kodetzeko erabilitzen den softvvareak funtsean erantzun alternat iboen kopuru f inkoa izan behar 

du oinarr i eta galdera «ireki» gutxi izan behar du. 
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Kodetze-Programa 

Sarrera 
«Nork hitz egiten du telebistan?» programaren 

azterlana ondokoek zuzentzen dute: NOS 

konpainiak Herbehereetan, YLE konpainiak 

Finlandian, SVT konpainiak Suedian, DR 

konpainiak Danimarkan, NRK konpainiak 

Norvegian eta ZDF konpainiak Alemanian. 

Zer kodetuko da? 
1. Kanala: idatz ezazu kanalaren kodea 

2. Programaren izenburua: idatz ezazu 

programaren izenburua 

3. Programaren iraupena: idatz ezazu 

programaren iraupena minututan 

4. Programa-mota 

Entretenimendua 

Informazioa 

Albisteak 

Kirolak 

Dokumentala 

Drama 

Kultura, musika-programak barne 

Haurrak eta gazteak 

Erlijioa 

Beste batzuk 

5. Programa eman zen data 

Astelehena 971020 Idatz ezazu diskurtsoaren 

iraupena 

Asteartea 971028 

Asteazkena 971105 

Osteguna 971031 

Larunbata 971108 Idatz ezazu diskurtsoaren 

iraupena 

Igandea 971026 

6. Emankizunaren iraupena: idatz ezazu 

emankizunaren iraupena, betiere ondokoar i 

jarraituta: h h m m (adibidez 2100). 

7. Produkzio-mota: produkzio propioa edo erosia 

Produkzio propioa 

Produkzio erosia 

Ezezaguna 

8. Produktorea/Zuzendaria: programa nolakoa 

izango den eta nola entzungo den erabakitzen 

duen pertsona, programan agertu beharreko 

pertsonak eta musika barne. Pertsona honek 

programaren ardura artistikoa eta funtzionala 

du bere gain. 

Emakumezkoa 

Gizonezkoa 

Biak 

EZ DA APLIKATZEN 

9. Produktore exekutiboa: produktore 

exekutiboa programa osoaren ardura duen 

pertsona da. Produktore exekutiboek progra-

men finantza eta administrazioaren ardura 

dute. NRK konpainian produktore exekutiboek 

izen desberdinak hartzen dituzte programa-

motaren arabera: prosjektleder, vaktsjef eta 

abar izan daitezke. 

Emakumezkoa 

Gizonezkoa 

Biak 

EZ DA APLIKATZEN 

10. Pertsona: pertsona berria edo programan 

jada parte hartu duen pertsona. Informazio 

hau beharrezkoa da pertsonak behin baino ez 

zenbatzeko. Beharrezkoa da programa batean 

parte hartzen duten pertsonen kopurua 

kalkulatzeko. 

Pertsona berria 

Jada parte hartu duen pertsona 
EZ DA APLIKATZEN 

11. Pertsona berriaren zenbakia: programan 

parte hartzen duen lehen pertsonak 1 zenbakia 

hartzen du, hurrengoak 2 zenbakia eta abar. 

EZ DA APLIKATZEN 

1 

2 

40 

12. Jada parte hartu duen pertsonaren 

zenbakia: erregistratzen den lehen aldian 

pertsonari identif ikatzeko emandako zenbakia 

pertsona horrek hitz egiten duen bakoitzean 

erabiltzeko. 

EZ DA APLIKATZEN 

1 

2 
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40 

18. Barneko parte-hartzaileen funtzioa: Zer 

zeregin du enplegatuak programan? 

Programaren gidaria; albistegietako esataria; 

kazetaria; eztabaidetako gidaria; kirol-

iruzkingilea; poli t ika, berri eta abarren 

iruzkingilea; voice-over edo narratzailea; 

programa-iragarlea; meteoro logoa; beste 

batzuk. 

EZ DA APLIKATZEN 

Programaren gidaria 

Eztabaidetako gidaria 

Albistegietako esataria 

Korrespontsala 

Kazetaria 

Kirol-iruzkingilea 

Politika, berri eta abarren iruzkingilea. 

Voice-over, narratzailea 

Programa-iragarlea 

Meteorologoa 

Beste batzuk 

19. programa-ondokoaren/e lementu-

programaren gaia. 

Eguraldia 

Nazioarteko harremanak 

Atzerriko albisteak 

Ekonomia 

Nekazaritza, arrantza 

Komunikazioa 

Ingurumenaren alorreko gaiak 

Kultura 

Krimena/suspentsea 

Hezkuntza 

Juridikoa 

Osasun- eta gizarte-gaiak 

Giza harremanak 

Gizartea 

Teknologia/zientzia 

Etxea/dibert imendua/zaletasunak 

Familia 

Kirolak 

Erlijioa 

Entretenimendua 

Programen informazioa 

Beste batzuk 

20. Programaren azpigaia, baldin eta 

beharrezkoa bada: kategorietako bat soilik 

erabil ita gaia deskribatzea zaila gertatzen 

bada, ondoko kategoria hauetakoren bat ere 

aukera ezazue. 

Ez da beharrezkoa 

Nazioarteko harremanak 

2 1 Nork hitz egiten du telebistan? 

13. Sexua: Emakumezkoa edo Gizonezkoa 

Emakumezkoa 

Gizonezkoa 

14. Barneko edo kanpoko parte-hartzaileak: 

Barnekoak: programaren enplegatuak. 

Kanpokoak: programakoa ez den kanpoko 

parte-hartzailea 

Barnekoa 

Kanpokoa 

15. Lanbidea: pertsona aurkezterakoan honen 

t i tulua edo lanbidea adierazten al da 

(Doktorea, Zuzendaria...)? 

Bai 

Ez 

16. Kanpoko parte-hartzailearen funtzioa: Zer 

egiten du programan hitz egiten ari den 

pertsonak? Kategoria hauetakoren batekoa al 

da? 

EZ DA APLIKATZEN 

Eztabaida bateko parte-hartzailea 

Elkarrizketatua 

Erretratatua 

Programan telefono-dei bidez parte hartzen 

duena 

Adi tua 

Aktore protagonista 

Aktore sekundarioa 

Pertsonaia estra/lagungarria 

Hizlaria/mintzalaria 

Narratzailea/voice-over 

Beste batzuk 

17. Kanpoko parte-hartzaileak programan 

duen zeregina: aditua, ordezkaria/ 

bozeramailea, pol i t ikaria, ekintzailea, herritar 

arrunta, artista, beste batzuk. 

EZ DA APLIKATZEN 

Politikaria 

Adi tua 

Ordezkaria/bozeramailea 

Ekintzailea 

Biktima 

Pazientea 

Herritar arrunta 

Artista 

Beste batzuk 



Atzerriko albisteak 

Ekonomia 

Nekazaritza, arrantza 

Komunikazioa 

Ingurumenaren alorreko gaiak 

Kultura 

Hezkuntza 

Juridikoa 

Osasun- eta gizarte-gaiak 

Giza harremanak 

Gizartea 

Teknologia/zientzia 

Etxea/dibert imendua/zaletasunak 

Familia 

Kirolak 

Erlijioa 

Entretenimendua 

Programen informazioa 

21 . Adina: 

12 urte baino gutx iago 

12-19 urte 

20-34 urte 

35-49 urte 

50-64 urte 

65 urte eta + 

Ezezaguna 

22. Diskurtsoaren iraupena: minutuak eta 

segundoak, etenik gabeko diskurtsoaren 

minutuak eta segundoak. Iraupenaren 

formatua ez da garrantzitsua. 17 segundoko 

iraupena erregistratzeko idatz ezazu 17 eta 

minutu 1 eta 17 segundo erregistratzeko idatz 

ezazu 117. Hortaz, ez duzu segundoak 

minutuetan eta minutuak segundoetan 

kalkulatu beharrik. 

Ondoko alderdiak ez dira 
herrialde guztietan 
erabiliko 
23. Arraza: 

Zuria 

Kolorekoa 

Beltza 

24. Arreta berezia eskaintzen al zaio 

pertsonaren itxurari? 

Kameraren erabilera bereziaren bitartez (bat-

bateko lehen plano bat adibidez) 

Pertsona horren beraren edo berarekin hitz 

egiten ari den pertsonaren iruzkin baten 

bitartez 

Beste modu baten bitartez 

25. Zerbait berezirik antzeman al zenuen 

kameraren angeluari dagokionez? Pertsona 

goitik (pikatua), behetik (kontrapikatua) ala 

begien altueran f i lmatzen da? 

Pikatua 

Kontrapikatua 

Begien altueran 

26. Kokapena/lekua: funtzio eta rol berdinak 

dituzten gizonezkoak eta emakumezkoak 

antzeko lekuetan (etxeko gi roan, atzealde 

neutral batekin edo laneko testuinguruan) 

erretratatzen al dira? 

Bai 
Ez 

Barneko parte-hartzailearen eta gonbidatuaren 

arteko elkarrekintza 

27. Gonbidatua konfiantzaz, neutraltasunez ala 

formaltasunez tratatzen da? 

Konfiantzaz 

Neutraltasunez 

Formaltasunez 

28. Zuzeneko ala zeharkako elkarrizketa da? 

Zuzenekoa 

Zeharkakoa 

29. Nork finkatzen du elkarrizketaren estiloa? 

Elkarrizketatzailea gonbidatuaren jokabidera 

egokitzen da ala gonbidatua 

elkarrizketatzaileak iradokitzen duen irudira 

egokitzen da? 

Elkarrizketatzaileak finkatzen du estiloa 

Gonbidatuak finkatzen du estiloa 

30. Iruzkinen testua. Ba al dago 

desberdintasunik (desberdintasun zolirik) 

gizonezkoei eta emakumezkoei buruzko 

informazioa emateko moduan (asoziazio 

posit iborik/negatiborik)? 

31 . Erretratuaren elementuak: Antzeman al 

duzu emakumezkoen eta gizonezkoen 

erretratuan beste elementu batzuek (musikak, 

doinuak edo beste zerbaitek) eragina duten? 

Norvegiako NRK irrati-difusioko konpainiak 
«Nork hitz egiten du telebistan?» 
programarako softvvarea du. 

Generoa ikusmiran TBn 2 2 



«Generoa aztertzen» proiektua (1997-2000) Europako 
Batzordeko Aukera Berdintasunerako Unitateak (DGV) 
eta ondoko irrati-difusioko konpainiek finantzatu zuten: 
YLE (Finlandia), NOS (Herbehereak), NRK (Norvegia), 
SVT (Suedia), ZDF (Alemania) eta DR (Danimarka), 
azken hau lehen urtean soilik. 
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«Generoa ikusmiran TBn» 
Proiektuari buruzko informazioa 

Generoa ikusmiran TBn 



Generoa ikusmiran TBn 
Prestakuntza-Materialerako sarrera 

Zergatik? 
Helburua: generoaren erretratu zuzena aintzat 

hartuko duen ikusmoldea garatzea. Azterlan 

askok, proiektu honen azterlanak barne, 

telebistan azaltzen diren emakumezkoen eta 

gizonezkoen irudiak bizitza errealak iradokitzen 

duena baino estereotipatuagoak daudela 

f rogatu du. Dena den, audientzia gero eta 

zatituagoa dagoenez gero eta, horrenbestez, 

gero eta zorrotzagoa denez gero, generoaren 

ordezkaritza ez-estereotipatua funtsezkoa 

gertatzen da programazioaren kalitaterako. 

Irrati-difusioko konpainia publikoek berdin 

egin behar diete aurre audientziarik 

zabalenaren eskakizun desberdinei eta 

generoaren erretratu zuzenak eta askotarikoak 

erakargarriagoak suertatzen dira ikusleentzat. 

Horregatik da, hain zuzen ere, negozio ona! 

«Telebistan hitz egiten duten gizonezkoen 
kopurua, emakumezkoen bikoitza da, batez 
beste» - «Nork hitz egiten du telebistan?» 
ikerketa 

Historia: 1996. urtean, Europako irrati-

di fusioko bost konpainia publikok -YLE/ 

Finlandia, SVT/Suedia, NOS/Herbehereak, DR/ 

Danimarka eta NRK/Norvegia- beren 

programazioaren aniztasuna areagotzeko 

baliabideak elkartzea erabaki zuten. 

Generoaren Erretratuaren Sare honi (GPN) 

Alemaniako ZDF irrati-difusioko konpainia 

elkartu zitzaion. Konpainia hauek guztiek 

batera «Generoa ikusmiran TBn» proiektua 

bultzatu zuten. 1997. urtet ik2000. urtera arte, 

proiektuak Emakumezkoen eta Gizonezkoen 

Aukera Berdintasunerako Europako 

Batzordeko Laugarren Programaren laguntza 

f inantzarioa jaso zuen. 

«Programa-mota bakar batean ere ez da 
emakumezkoen ordezkaritza gizonezkoena 
baino handiagoa» - «Nork hitz egiten du 
telebistan?» ikerketa 

Zer? 
Bideoa: Nor dago irudian? Konpainia horien 

programen adibidez osatuta dago eta 

generoaren irudiak eraikitzeko moduak 

frogatzea du helburu. Egon zaitez prest zur eta 

lur geratzeko! 

Bideoa: Irudi zabalagoa. Generoaren 

erretratua aintzat hartuta kalitatean lortutako 

hobekuntza azaltzeko asmotan drametat ik 

eztabaida eta albistegietara bitarteko 

sekuentziak erakusten di tu, material 

honetarako bereziki egindako batzuk barne. 

Bideoa: Hau da neure irudia. «Generoa 

ikusmiran TBn» proiektuak planteatutako 

erronkei aurre egin dieten telebista-

programetako errealizadoreen iritziak barne 

hartzen di tu. 

Ikerketa: Nork hitz egiten du telebistan? 
Telebista-programetan parte hartzen duten 

emakumezkoei eta gizonezkoei buruzko 

azterlana, Europako hainbat herrialdetan 

egindakoa. 

Material idatziak: bideo bakoitzerako testuak, 

testu hauek prestakuntzarako ikuspegi 

desberdinak eta eztabaidarako puntu 

desberdinak iradokitzen dituzte; 

trebatzaileentzako gertakari-orriak, informazio 

gehigarria eta beste erreferentzia batzuk 

gaineratzen dituztenak. 

«Generoa aztertzea negozio beti» - GPN 
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IMola? 
Planteamendua: proiektuaren ikerketan bertan 

oinarr i tuta, programen adibideak aukeratu 

d i tugu generoaren erretratuan eredu komunak 

erakusteko. Materialak, halaber, programak 

egiteko ikuspegi alternatiboak azaltzen di tu. 

Zer talderi zuzentzen zaie? Materiala 

komunikabideetako profesionalei zuzentzen 

zaie batik bat, programen ebaluazioan eta 

garapenean ez ezik, prestakuntzan ere erabil 

dezaten. Era berean, kazetaritza eta 

komunikazioko ikasleentzat, kontsumitzai leen 

elkarteentzat eta komunikabideen 

funtz ionamenduan inplikatuta dauden beste 

talde batzuentzat ere erabilgarria izango da 

material hau. 

E^E^EI Bi^Ei^^SS E^^EI^^^fl ^O^^L^^^^^^IEE^ES HẐ Ê EI9 



Generoa aztertzea negozio beti 

Generoa ikusmiran TBn 



Generoa aztertzeak negozio beti esan nahi du: 

Generoaren erretratu zuzena 
Europako irrati-difusio publikorako 
balio erantsi eta lehiakortasun-onura 
gisa 

Minna Aslama 

«Generoa ikusmiran TBn» proiektua, burutzapenean aditua 

Finlandiako irrati-difusioko konpainia (YLE) 

Helsinki-ko Unibertsitatea, Komunikazio Saila 

1 S a r r e r a : IMola b i h u r t u z e n f e m i n i s m o a i r r a t i - d i f u s i o k o n e g o z i o o n 
Izan al daiteke femin ismoa negozio ona? Garrantzitsua al da kazetarientzat eta audientzientzat 

generoaren erretratua programazioan? Emakumezkoen eta gizonezkoen ordezkaritza zuzenak eta 

askotarikoak balio erantsia eta lehiakortasun-onura eskaini al diezaieke irrat i-difusioko 

konpainiei? Galdera hauek guztiek baiezko erantzuna jaso zuten Europa iparraldeko irrati-

di fusioko sei konpainiatan: YLE (Finlandia), SVT (Suedia), NRK (Norvegia), NOS (Herbehereak), 

ZDF (Alemania) eta DR (Danimarka) 1 . Konpainia hauek elkartuta «Generoa ikusmiran TBn» 

prestakuntza-materiala landu zuten generoaren erretratua telebistan behar bezala burutu dadin 

sustatzeko. Generoaren erretratuaren aniztasuna programen kalitatearen ezaugarrietako bat ez 

ezik, irrat i-difusioko konpainietarako negozio ona ere badela iradokitzen du planteamendu 

honek. 

Prestakuntza-materiala berdintasunaren aldeko teoriak eta politikak komunikabideen eta 

generoaren kasuan erabiltzeko ahalegin zehatza da, betiere audientzien zein irrat i-difusioko 

konpainien onurarako. Ahalegin honen oinarri nagusia ondoko hiru alderdi hauen arteko 

erlazioan datza: batetik, etengabe garatzen ari diren komunikabideen Europako merkatuak; 

bestetik, berdintasunaren aldeko nazio-mailako zein nazioarteko polit ikak; eta, azkenik, telebista-

programazioaren gaur egungo esparrua, generorantz bideratzen den ikuspegitik. Guztia, dena 

den, Europako irrati-difusio publ ikoaren testu inguruan. 

2 B e r d i n t a s u n a r e n a l d e k o p o l i t i k a k e t a E u r o p a k o i r r a t i - d i f u s i o p u b l i k o a 
Europako herrialderik gehienetan generoaren erretratuari buruzko eztabaida ez dago negoziora 

bideratutako ikuspegian errotuta. Aitzit ik, gehiago nabarmendu dira lanaren esparruko aukera-

berdintasunaren aldeko polit ika nazionalak eta tradizioak. Lehen eztabaida-lekua Irrati-difusioko 

Aukera Berdintasunerako Zuzendaritza Batzordea (1986-1996) izan zen. Europako Batzordeak 

eratu zuen eta bertan Europako Batasuneko irrat i-difusioko konpainia publ iko eta pribatuetako 

ordezkariak bi ldu ziren esperientziak trukatzeko eta enplegu-aukerak eta garapen profesionala 

behar bezala burutu dadin sustatzeko. Zuzendaritza Batzordeak eduki honekin lotzen diren gaiei 

buruzko informazioa trukatzeko antzeko eztabaida-leku bat sortzeko beharrari buruz askotan 

eztabaidatu zuen arren, ez zen halakorik inoiz eratu. Ez zegoen mota honetako eztabaida-leku bat 

gauzatzeko esperientzia praktiko handir ik, hori besterik ez zen. 

Hala eta guztiz ere, 90eko hamarkadaren hasieran hainbat konpainia programen edukian 

emakumezkoen eta gizonezkoen erretratua aldatzeko beharra aintzat hartzen hasi ziren. 

Adibidez, 1991. urtean Herbehereetako NOS konpainiak Generoaren Erretratuaren Saila sortu 

1 Yle isradio Oy (YLE), Sver iges Television (SVT), Norsk Rikskr ingkast ing (NRK), Neder landse O m r o e p St icht ing (NOS) eta 
Zwei tes Deutsches Fernsehen (ZDF). Danmarks Radio (DR) konpain iak hiru urteko (1997-2000) pro iektuaren lehen urtean 
soi l ik hartu zuen parte. Ikus pro iektuaren webgunea : www.y le . f i /gender . 
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zuen eta Sail honek arlo honetako ikerketa eta prestakuntza garatu zuen -oraindik ere lan 

honetan dihardu-. YLE (Finlandia) konpainiak 1994. urtean Emakumezkoen eta Gizonezkoen 

Erretratuaren Proiektua aurkeztu zuen eta ekimen honek 5 urteko iraupena zuen. Proiektu honen 

barruan azterlanak egin ziren eta agindu ziren, albistegietatik entretenimendurako programetara 

eta audientzien ikerketara, eta, era berean, prestakuntzaren bitartez ikastea gaiaren inguruko 

gertakariak eta barne-mintegiak antolatu ziren. Europako konpainia ugarik aztertu zuten gaia eta 

ikerketak eta/edo gertakari bereziak antolatu zituzten. 

Ondoren, 1995. urtean, Europako irrat i-difusioko konpainia publ ikoen konpromisoa eskatzen 

zuten bi dokumentu polit iko aurkeztu ziren: Emakumeari buruzko Nazio Batuetako Laugarren 

Munduko Biltzarra, Ekintzarako Plataforma (J atala: Komunikabideak) eta Irrati-difusioan 

emakumezkoentzako aukera berdintasuna lortzeko Europako irrat i-difusioko Konpainien 

Batasuna/Europako Batasunaren Gutuna 2 . Bi dokumentu hauek ekintza zehatzetarako 

konpromisoak baino gehiago jarraibide orokorrak badira ere, generoaren erretratua 

komunikabideek errealitatea errepresentatzeko moduan funtsezko elementua dela islatzen dute 

eta, halaber, komunikabideetako edukiak hobetzeko eta anizteko beharra onartzen dute. Gai 

honek nazioarte mailan garrantzia hartu zuenez gero eta eztabaidagai publ iko bihurtu zenez 

gero, hainbat irrati-difusioko konpainiak errealitate honi aurre egiteko beren programazioa eta 

beren ikusleak aztertzen hasi dira. Honek guztiak eraginda, YLE, SVT, NRK, DR, NOS eta ZDF 

konpainiak lankidetzan hasi ziren eta 1997. urtean «Generoa ikusmiran TBn» proiektua sortu 

zuten. Proiektu honek hiru urteko iraupena izan du eta egindako lanaren ondorioz telebistarako 

prestakuntzako material sorta bat sortu da. Proiektuak Emakumezkoen eta Gizonezkoen Aukera 

Berdintasunerako Europako Batzordeko Laugarren Ekintza Programaren baterako finantzaketa 

izan zuen. 

3 G i z a r t e a a l d a t z e n a r i d a - E t a k o m u n i k a b i d e a k ? 
Generoaren erretratuari buruzko ikerketak Europako iparraldeko telebistan izan dituen 
emaitzak 
Deskribatu berri d i tugun garapen hauek gure gizarteak gizarte-demograf ian ez ezik, generoa 

komunikabideetan erretratatzeko moduar i buruzko kezka publ ikoan ere aldatzen ari diren 

adierazleak dira Europako irrat i-di fusioko konpainietarako. Are gehiago, ikerketak frogatzen 

duenez Europako iparraldeko herrialdeek «berdintasunaren ikur» gisa duten irudia ez da 

komunikabideetan islatzen. Finlandian, esate baterako, emakumezko ugari izan da tradizioz 

eremu publ ikoan. Zenbait urtetan gehiengoa izan dira unibertsitateetan (1997. urtean %54), 

esku-lanaren %47,6 izan dira (1996) eta ordezkaritza handia dute pol i t ikan. 1995. urtean, 

Finlandiako Parlamentuko kideen %33,5 emakumezkoak ziren eta 1996. urtean Finlandiako 

Europarlamentar ioen %50 emakumezkoak ziren 3 Haatik, YLE irrat i-difusioko konpainiak 1995. 

urteaz geroztik egindako ikerketaren arabera emakumezkoak Finlandiako telebistako albisteetako 

«aktoreen» %21 soilik ziren eta hori telebistaren eredurik ofizial eta publ ikoenean (Halonen, 

1995). Emaitza hau mundu osoko 71 herrialdetako batez bestekoaren parekoa da, 

Emakumezkoek albisteetan duten parte-hartzea 1995eko monitorizazioari buruzko azterlanaren 

arabera (MediaVVatch 1995). 

«Generoa ikusmiran TBn» proiektuan parte hartzen duten erakundeak 90eko hamarkadaren 

erdialdean generoarekin lotzen diren gaien inguruan lankidetzan hasi zirenean, emakumezkoak 

eta gizonezkoak beren programazioan nola erretratatzen ziren aztertuko zuen ikuspegi orokorra 

lortu behar zela erabaki zuten. Horrela, irrat i-difusioko kultura eta f i losofia antzekoa duten 

konpainia hauek generoaren erretratuan desberdinak ziren eta hala baziren zertan ziren 

desberdin antzeman nahi zen. Lankidetza honen ondorioz «Nork hitz egiten du telebistan?" 4 

2 Oharra: bi dokumen tu hauetara pro iektuaren vvebgunetik hel daiteke: www.y le . f i /gender . 

3 I turr ia: Fin landiako Estatistikak, 1999: Emakumezkoak eta gizonezkoak F in land ian, ikus www.stat . f i / tk /he/ tasaa_e. 

4 «Nork hitz egi ten du telebistan?» ikerketaren pro iektura pro iektuaren webgune t i k hel daiteke: www.y le . f i /gender . 
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ikerketa garatu zen. Ikerketa hau 1997. amaieran telebistako astebete eraiki bat hartu zuen 

oinarr i . Lankidetzan jardun zuten konpainietako pr ime-t imeko programazioaren 371 ordu aztertu 

ziren. Ikerketa honek emakumezkoak Europa iparraldeko telebistako parte-hartzaile guztien %32 

soilik direla f rogatu zuen, ondoko grafikoan azaltzen den moduan: 

1 9 9 7 . u r t e a n E u r o p a k o i p a r r a l d e k o t e l e b i s t e t a n 
p r i m e - t i m e n a z a l d u z i r e n g i z o n e z k o a k e t a e m a k u m e z k o a k (%) 

Suedia (SVT1, SVI2) 

Finlandia (YLE1, YLE2) 

Norvegia (NRK1, NRK2) 

Herbehereak(NL1,2, 3) 

Alemania (ZDF) 

Danimarka (DR1, DR2) 

Emakumezkoak 

Gizonezkoak 

Hala ere, ikerketa honek f roga tu zuenez emakumeek herrialde hauetako bizitza publ ikoaren 

eremuan eta erabakiak hartzearen eremuan oso parte-hartze handia duten arren -herrialde 

hauetako par lamentuetan emakumeek duten parte-hartzea, esate baterako, Alemaniako %31ren 

eta Suediako %44ren artean dago 5 - , emakumezkoak sarriagotan erretratatzen ziren telebistan 

gizarte-maila baxuko roletan: «hiritar arrunten» %47 eta bikt imen %37 emakumezkoak ziren; 

bestetik, gizonezkoak polit ikarien gehiengoa (%72) eta adituen gehiengoa (%80) ziren. 

Emakumezkoen parte-hartzerik handiena «emakumezkoen gai» tradizionalak lantzen dituzten 

programetan gertatzen da, hau da, giza harremanei , fami l iako gaiei, gizarte-mailako gaiei eta 

osasunari buruzko programetan. Aitzitik emakumezkoen ordezkaritza txikiena duten programak 

krimenak, teknologia, zientzia eta kirolak aztertzen dituztenak dira. Orokorrean, kirol-

programazioan gertatzen da emakumezkoen proportzior ik txikiena (%12) eta programazior ik 

orekatuena haurrei eta gazteei zuzendutako programazioa da (%44 dira emakumezkoak). Adinak 

ere eragin nabarmena du: emakumeak zenbat eta gazteagoa izan, probabi l i tate handiagoa du 

pantai lan azaltzeko. Pantailan azaltzen diren 19 urteko edo urte gutx iagoko pertsonen 

gehiengoa, gutxigatik bada ere, emakumezkoak dira (%51); alabaina, zenbateko honek nabarmen 

egiten du behera adinean aurrera egin ahala: pantai lan azaltzen diren 20 eta 34 urte artekoen 

%43 dira emakumezkoak, 35 eta 49 urte artekoen %32 dira emakumezkoak eta 50 urtetik 

gorakoen %20 besterik ez dira emakumezkoak. 

4 Z e r g a t i k a l d a t u b e h a r d u t e k o m u n i k a b i d e e k ? B i z i r i k i r a u t e k o . 
Ba al dute garrantzirik ikerketa honen emaitzek? Noski baietz, zentzu feminista tradizionalean 

hala izango zuten, komunikabideek gizartearen errealitatea islatzen ez dutela frogatzen baitute. 

Dena den, hau ez da nahikoa arrazoi irrat i-difusioko konpainia batentzat eta, are gutx iago, bete 

beharreko muga-egun jakin bat duten programa-zuzendarientzat. Kazetariek sarritan programen 

errealizazioaren logikan bertan oinarr i tutako argudioak erabilita erantzuten diete generoaren 

erretratuari buruzko kezkei: komunikabideek ezin dituzte gizartearen errealitatearen alderdi 

guztiak jaso eta zenbait gaitarako nahitaezkoa da gizonezkoak azaltzea («Finlandian ez dago 

5 1998. urtean Par lamentuar teko Batasunak b i ldu tako datuak; ikus Europako Emakumeen Aldizkar ia, 87. zenbakia, 1999. 
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emakumezko lehen ministrorik»). Bestalde, denbora eta baliabide mugatuak aipatzen dira 

orokorrean («Emakumezko aditu bat elkarrizketatzea gustatuko litzaidake, baina gizonezko 

adituak bilatzea baino zailagoa da»). 

Haatik, programen zuzendariek oztopo hauek gaindi ditzaten laguntzeko arrazoi garrantzitsu bat 

dago, asebeteta dauden bezeroen negoziora bideratutako bilaketa. Audientzien eta 

komunikabideen merkatuen zatiketagatik kezkatuta dauden irrat i-difusioko beste konpainia 

publikoek bezalaxe, YLE konpainiak emakumezkoen eta gizonezkoen audientzia desberdinen 

ezaugarriei eta zaletasunei buruzko azterlanak egin ditu (adibidez, Jaasaari & Sakkinen, 1998). 

Ikerketan antzeman ahal izan denez, generoaren erretratu anitzak eta askotarikoak programa 

erakargarriagoa sortzen du ikusle eta entzuleentzat. Telebistako albistegietako ikusleei buruzko 

talde-azterlan batek (Aslama 1995), esate baterako, ikusleak trajez jantzitako adin ertaineko eta 

erdi-mailako gizonezko estandarizatuekin nekatuta daudela eta albisteak beren eguneroko 

bizitzarekin erlazionatzen lagunduko dien ikuspegi zabalago bat gustatuko litzaiekeela frogatzen 

du. YLE konpainiak prime-timeko programazioa eta beren audientziak aztertzeko agindu zuen 

beste azterlan batek (Nikunen eta beste batzuk, 1996) generoaren ordezkaritza ez-

estereotipatuena eta anitzena fikzioan eta entretenimenduan azaltzen dela argitzen du. Gainera, 

azterlan honen arabera, audientzia-multzo desberdinetarako erakargarri tasunaren giltzarrietako 

bat adierazi dugun alderdi hau den arren, telebista komertziala izan da orain arte fenomeno 

honetaz konturatu dena eta irrat i-difusio publikoak baino eraginkortasun handiagoaz landu du 

alderdi hau. Are gehiago, NOS konpainiak 1995. urtean telebistako drama-programei buruz 

egindako lan batek (NOS konpainiaren Generoaren Erretratuaren Saila, 1995) argi eta garbi 

f rogatu du audientziek aktiboki bilatzen dituztela «identif ikatzeko aukerak» eta aukera hauek 

emakumezkoentzat gizonezkoentzat baino mugatuago daudela. Gai hauek zehaztasun handiagoz 

aztertu zituen telebistan «emakumezkoentzako programen» beharrari buruz YLE konpainiak 

egindako talde-azterlan batek. Azterlan honetan audientziak programazioa generoaren arabera 

zatituta egotearekin ohituta dauden arren, gizonezkoei zuzendutako benetako gertakarietan 

oinarritzen diren programen eta emakumezkoei zuzendutako entretenimendu eta fikziozko 

programen arteko dikotomia tradizionalarekin pol iki-pol iki nekatzen hasi direla ematen da 

aditzera (Aslama & Jaasaari, 1999). 

Horrenbestez, gizartearen egiturak egitura hauek komunikabideetan dituzten irudiak baino 

azkarrago aldatu dira eta audientzia desberdinek generoaren erretratuari dagokienez duten 

gustua ez da, itxuraz, gaur egungo programazioaren produkzioa bezain tradizionala. Irrati-difusio 

publikoak esponentzialki hazten ari den lehiari eta bere merkatuen internazionalizazioari aurre 

egin behar dionez gero eta, aldi berean, audientzia gero eta kate eta programa desberdin 

gehiagoren artean aukera dezaketen zati tx ikiagoetan banatu denez gero, finantzaketa publ ikoa 

duten komunikabide guztien legitimizazioa eztabaidagai b ihurtu da. Finantzaketa publikoa duten 

komunikabideen arrakasta irrati-difusio komertzialaren aldean duen aniztasunaren araberakoa 

da eta, hortaz, aniztasunaren eta berdintasunaren zerbitzu publ ikoaren tradizioa audientziaren 

segmentu zabalak zein txikiak erakartzeko tresnatzat hartzen dela d i rud i , generoaren 

erretratuaren garrantzia nabarmenduz. 

5 G e n e r o a i k u s m i r a n T B n - T e o r i a t i k p r a k t i k a r a 
Generoa ikusmiran TBn prestakuntza-materialak hemen aztertu diren gai guztien arteko 

desberdintasunak alde batera uztea du helburu. Berdintasunaren eta aniztasunaren polit ika 

indartsuetan eta Europako iparraldeko irrat i-difusio publ ikoari dagokion iegerian ditu sustraiak; 

gaur egun komunikabideen produkzioan gertatzen den emakumezkoen eta gizonezkoen 

ordezkaritza ez dela zuzena onartzen du ; generoaren ordezkaritzaren aniztasunak irrat i-difusio 

publ ikorako kalitate-irizpide gisa duen balioa onartzen du. Alabaina, hau guztia ez da berez, 

generoaren erretratu zuzenagoa eginda, kalitate handiagoko programazio batean automat ikoki 

gauzatzen. Horrenbestez, prestakuntza-materialak programen produkzioaren bihotzera heltzea 

eta programen taldeei beren lana egiteko modu alternatiboak iradoki diezaieketen eta eztabaida 

eragingo duten adibideak eskaintzea izango du helburu. 
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Erronka handienetako bat polit ikara bideratutako hitzaldiaren ikuspegi urruna alde batera uztea 

eta taldeen eguneroko praktika zehatzekin erlazionatzen diren prestakuntzako baliabideak sortzea 

izan da. Material honen proba pilotuak irrat i-difusio publ ikoan berdintasunaren eta 

aniztasunaren kalitate-irizpideak teoria hutsa ez direla eta programen errealizadoreek eta 

komunikabideetako beste profesional batzuek berdintasuna eta aniztasuna Europako iparraldeko 

gaur egungo gizarteetan funtsezko alderditzat hartzen dituztela f rogatu du. Komunikabideetako 

profesionalek berek generoari arreta handiagoa jarrita maiz produkzioaren beste ohitura batzuk 

berriro bidera daitezkeela eta honek, aldi berean, programazio berritzaileagoa eta lehiakorragoa 

sortzen duela nabarmendu dute. 

6 A n i z t a s u n a a z t e r t z e n - E t o r k i z u n a 
Nazioarteko lankidetza honek erakutsi duenez, aztergai dugun gaia ez dagokie programa edo 

kazetari jakin batzuei soilik, Europako iparralde osoan antzera gertatzen den fenomeno bat 

islatzen baitu. Are gehiago, nazioarteko lankidetzak gehitu egin du lankidetzan diharduten 

konpainiek nazio-mailan zein nazioartean duten irudi publikoa eta lagundu egin die 

generoarengatik kezkatuta dauden eta berrikuntzara bideratzen diren konpainien irudia sortzen. 

Europako merkatu bateratuan irrat i-difusio publikoak oraindik ere ikusle guztien %40 hartzen 

di tu, baina datozen urteetan digitalizazioak eta merkaturatzeak igoera ikusgarria izango du (Silvo 

1998) eta, horrenbestez, Europako merkatu bateratuan azterlan-mota hau funtsezkoa suertatzen 

da irrat i-difusio publikoak duen indarra eta ahalmena zehatz-mehatz finkatzeko. Digitalizazioak 

Europa osoan ehunka, milaka ez badira, kate pribatu eta publ iko zabaltzea ekarriko du. Ald i 

berean, audientziak ez dira hain bateratuta izango eta programa sakabanatuagoak ikusiko 

dituzte. Telebista-kate berrietako batzuk emakumeei zuzendutakoak izan daitezkeen arren 

(adibidez, U.K. Living, Teva Frantzian), baliteke telebista-kate horien f i losofia merkatuaren 

printzipio hutsetan oinarr i tuta egotea eta erosteko ahalmen handiena duten emakumeak 

erakartzera zuzenduta egotea. Mota honetako ikuspegi batek ez du berdintasuna 

programazioaren kalitate orokorrerako irizpidetzat hartzen; aitzitik, telebistan 

«emakumezkoentzako gaiak» lantzen dituzten programak ikusten dituztenen ghettoak sor 

ditzakete eta segur aski gai horiek oso modu tradizionalean eta estereotipaturik def ini tuko di tu. 

Honek, era berean, audientzia txikiko talde askoren interesak eta errealitateak aztertu gabe utz 

ditzake. 

«Generoa ikusmiran TBn» proiektuak komunikabideen egoera aldakor honetan nagusi den beste 

kezka bat nabarmendu du: programen errealizadoreek kultura anitzeko gizarte-baliabide zatikatu 

berri hau lantzeko bitartekoak behar dituzte, antza. Horrenbestez, generoari buruzko eztabaidek 

programen errealizazioaren beste alderdi batzuei buruzko eztabaidak eragin dituzte eta hauek 

Europako irrati-difusio osoan erronka handiagoei aurre egin behar izatea eragingo dute. Hori 

dela eta, «Generoa ikusmiran TBn» proiektua, berariazko gai jakin baten pean, aniztasuna irrati-

di fusioko konpainia publikoentzat negozio on bihurtzeko lehen urratsa edo lehen saioa izan da. 
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Finlandiako kasuari buruzko azterlan bat 

Finlandiako irrat i-difusioko konpainia, audientzien ikerketa, Helsinki 

0 L a b u r p e n a 

Komunikabide komertzialen gaur egungo esparruaren barruan, programen taldeek eta erabakiak 

hartzeko ardura dutenek gero eta arreta handiagoa eskaini behar diete beren audientziei. Gaur 

egun audientziaren neurketa kuanti tabo estandarrek emakumeek oro har ikusten dutena 

deskribatzen badute ere, ez dute emakumeek, aukeratu ahal izanez gero, komunikabideetan zer 

nahiago duten ikusi eta entzun azaltzen, ez eta halakorik ikertzen ere. Egin diren azterlanak ez 

dira oso lagungarriak suertatzen emakumezkoen audientzia desberdinak erakarriko di tuen 

telebista eratuko duten programak egiteko modu alternatiboak finkatzeko. 

Hemen deskribatzen den azterlanak Finlandian generoaren ordezkaritzari buruz jasotako iritzien 

ereduak azaltzen ditu eta eredu hauek Europako gainerakoaren antzeko ereduak dira. Azterlan 

honek erakusten duenez, Finlandiako emakumeek komunikabideetako gaur egungo edukia 

orokorrean gizonezkoei zuzentzen zaiela eta honela komunikabideetako edukiekin identif ikatzeko 

aukera gutxi eskaintzen zaiela ikusi dute. Emakumezko ikusleak desoreka horretaz jabetu dira, 

baina jakin badakite arazo hau zuzentzeko irtenbide sinplistak hartzen badira, gerta daitekeela 

irtenbideak batere egokiak ez suertatzea. Ez dute emakumezkoei zuzendutako programen ideia 

baztertzen, batik bat emakumezko ikusleek hainbat programa-mota emakumezkoentzat egindako 

programatzat hartzen baitituzte. Dena den, ikuspegi integratu baten aldekoak direla ematen du 

eta honek ez du esanahi emakumezkoek ikusle gisa «tratamendu berezia» behar ez dutenik. 

Emakume hauen iritziz «emakumezkoentzako programaren» kontzeptua «emakume guztiak» 

hartzen dituen ikuspegian guztiz errotuta dagoela ematen du eta hau oso interpretazio 

murriztailea da. Emakumezkoek gizonezkoengandik, talde gisa, bereizten den talde bateratua 

osatzen duten ideiari dagokionez nolabaiteko erresumina dago, ideia honetan ez baitira 

emakumeen arteko desberdintasunak aintzat hartzen. Emakumezko ikusleek beren ustez estereo-

t ipo berriak direnen aurrean erreakzio sendoak dituzte: bai superremakumearen aurrean 

(eztabaidan parte hartzen dutenen arteko inork sinesten ez duen irudia), bai «bere» gizonak 

ezartzen dituen arauen arabera nagusiki bizi den emakume arrunt pasibo samarraren aurrean, 

harremanen ideal tradizionala eta erromant ikoa islatzen duen emakumearen aurrean alegia. 

Aniztasuna edo «errealismoa» oso txikia da. 

Generoek ez dute horrenbeste axola. Aitzit ik, emakumeek eduki, estilo eta planteamenduari 

dagokionez erakargarriak zaizkien eta beren eguneroko bizitzaren errealitatearekin lotzen diren 

programa bereziak aukeratzen dituzte. Gaur egun, programa hauek nagusiki entretenimendura 

edo fikziora bideratzen direla ematen du . Izan ere, programazioaren politikak neurri handi batean 

audientziaren oinarrizko balorazioetan oinarritzen dira eta segurutzat jotzen dute generoen 

araberako azpiko banaketa tradizionala. Emakumeei zuzentzen zaie eta programa-mota 

«femeninoak» eskaintzen zaizkie eta horixe da, hain zuzen ere, programa horiek ikusteko duten 

joeraren arrazoietako bat. Haatik, gaur egungo telebistaren produkzioaren «arinkeriarekin» 

aspertzen ari diren seinale argiak antzeman daitezke. Honi dagokionez, emakumeek ez dute 

inolako bereizketarik egiten, antza, telebista publ ikoaren eta komertzialaren artean edo progra-

ma-mota desberdinen artean. 
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1 O i n a r r i a : g e n e r o a e t a a u d i e n t z i a k 
• Europako ikuspuntua. Europan telebistan agertzen diren generoaren irudiei buruzko 

eztabaida berri samarra da. Generoaren erretratua labur-labur hartu da aintzat pantailako sexu 

esplizituaren eta indarkeriaren testu inguruan eta telebistako iragarkietako estereotipoen 

testu inguruan. Alabaina, gaia bera ez da berez interesgarria suertatu ez komunikabideetako 

polit ika zuzentzen dutenentzat, ez kazetarientzat, ez telebistako audientzientzat. Sexua eta 

indarkeria eta publizitate estereotipatua generoarekin lotu izan denez gero, emakumeen irudiari 

buruzko eztabaida telebista komertzialarekin bereziki lotu izan da eta, hortaz, Europako telebista 

publikoak ez du emakumeen irudia kezka nagusitzat hartu. 

• Komunikabideen aldaketa. Europako komunikabideetan berriki gertatu diren aldaketen 

ondorioz, gero eta arreta handiagoa jartzen ari zaio gaur egun generoaren ordezkaritzaren gaiari , 

betiere audientziaren ikuskerari dagokionez. Aldaketa hauek komunikabideetan polit ika berriak 

sortzea eta beste gai batzuk ikertu behar izatea ekarri du. Transmisiorako teknologia berrien 

etorreraren eta desnormalizazioaren ondorioz gehitu egin dira ikusleek aukera ditzaketen 

telebista-kateak. Helburu den audientzia, Estatu Batuetan ohiko fo rmula , funtsezko bihur tu da 

bizirik irauteko Europako testu inguruan ere. 

Irrati-difusioko konpainia publ ikoen kasuan zailtasun handiak ekarri ditu lehia handitzeak. Lehen, 

herriaren zerbitzura dagoen irrat i-difusioko konpainia publ iko baten funtz ionamendua esate 

hutsarekin bermatuta zegoen. Gaur egun, irrati eta telebista publikoek konpainia komertzialen 

presio bera jasaten dute beren programak pertsona askok ikusten edo entzuten dituztela 

frogatzeko. Orain audientziak garrantzi handia du eta emakumeak ere garrantzia hartzen hasi 

dira, audientziaren zati bait ira. 

• Gutxi dakigu. Europako komunikabideetan azaltzen diren emakumeen irudiei buruz Europako 

Batzordeak hasi zuen ikerketaren (Emakumezkoen irudiak komunikabideetan, 1999) berrikuspen 

batek dioenez, audientziaren neurketa kuantitatibo estandarra modu askotan desegokia den arren, 

gizonezkoen zein emakumezkoen audientziari buruz lortutako datu sistematiko bakarrak eskaintzen 

ditu. Hala ere, ikerketa honek ez du audientziaren aukeraketaren arazoa behar bezala aztertu, ez eta 

aukeraketa hau egiterakoan generoaren erretratuak duen eraginaren arazoa ere. Hortaz, ez zaie oso 

erabilgarria izan komunikabideei emakumezkoen audientziei zuzendutako politikak formulatzeko. 

Generoaren araberako audientziei buruzko azterketa orokor gutxi egin bada ere, aditzera eman 

daiteke Europa osoan emakumezkoek eta gizonezkoek komunikabideetan dituzten gustuei 

dagokienez generoaren araberako desberdintasunak argitzen dituen eredu nahikoa finkatua 

azaltzen dutela ikerketek. Telebista aurrean ematen duten denboran desberdintasun handirik ez 

badago ere, emakumeek dramak (telesailak barne), eztabaidak eta komedia jakin batzuk nahiago 

dituzte eta gizonezkoek, aldiz, kirolak, ekintza handiko telesailak eta informazio-programak nahiago 

dituzte, albistegiak eta gaurkotasuneko programak barne. Eredu hauek hainbat herrialdetan 

berretsi dira, Suedian (Abrahamsson, 1990) eta Erresuma Batuan (Livingstone, 1994) esate 

baterako eta halaxe aplikatzen dira ere Finlandian (Jaasaari & Sarkkinen, 1995 & 1998). 

2 A z t e r l a n a r e n d i s e i n u a - E m a k u m e z k o e n g u s t u a k v s . 
« E m a k u m e z k o e n t z a k o p r o g r a m a k » 
«EMAKUMEZKOENTZAKO PROGRAMA» BEREZIRIK EGIN BEHAR AL DA TELEBISTAN? 

- Ona izan zen programa pilotua desberdina izatea, beste ikuspuntu bat izatea, positiboa izatea. 

Baina, halaber, sentimendu kontraesankor ugari eragin zituen. 

5. taldea 

• Aztertutako kasua. 1998. urtean YLE TV2 kateak bereziki «gazte sentitzen diren emakumeei» 

zuzenduko zitzaien gaueko programa baterako kontzeptu berri bat sortu zuen. Kontzeptua eta 

edukiaren atal desberdinak probatzeko programa pi lotu bat aurkeztu zuten. Programa honetan 
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bereziki emakumeei dei egiten zieten arren, gizonezko ikusleak ere erakarriko zituzten gaiak eta 

formatuak eskainiko zituen, sexuen arteko eztabaidak bultza zitzan. Programak entretenimendua 

eta elementu desberdinak «sakon-sakon» tartekatuko zituen -musikatik, elkarrizketa eta 

emanaldietara-. Programaren bi gidariak, bata emakumezkoa eta bestea gizonezkoa, 

«eztabaidaren» formatu tradizionaletik urrundu ziren eta programaren elementu desberdinen 

arteko lotura estilista eta umoretsua eskaini zuten. Programa pi lotuaren gaia «maitasun 

erromantikoa» izan zen. 

Programa pilotua sei talderekin probatu zen, guztira hezkuntza-maila desberdina, jatorri geografiko 

desberdina eta adin desberdina zuten 45 parte-hartzaile izan ziren. Inoiz programa bihurtu ez zen 

programa pilotua zen. Hortaz, garrantzitsuena ez ziren talde bakoitzeko parte-hartzaileek programa 

pilotuaren formari eta edukiari buruz egindako iruzkin errealak eta zehatzak izan, parte-hartzaileek 

telebista-programei buruzko eta orokorrean «emakumezkoentzako programazioaren» kontzeptuari 

buruzko ideien eta iguripenen inguruan sortu zuten eztabaida baizik. 

• Aurkikuntza nagusia: Emakumezkoei bereziki zuzendutako programari ez. Programa pilotuak 

emakumezkoentzako elementu berriak eta interesgarriak barne hartzen zituela pentsatzen zuen 

taldeak orokorrean. Hala eta guztiz ere, taldeek emakumezkoentzako programa baten gaiari buruz 

zuten iritzia oso antzekoa zen aurretik telebistako albistegietako pertsonen irudiei dagokienez eta 

«emakumezkoentzako albisteen» beharrari dagokionez ikusleek egin zituzten balorazioak aztertu 

zituen azterlanean adierazi zen iritziarekin (Aslama, 1995). Albisteei buruzko azterlanean taldekako 

eztabaidan parte hartu zutenak (emakumezkoen hiru talde eta gizonezkoen hiru talde) albisteetako 

irudiak aztertzeko eta kritikatzeko eta, aldi berean, alternatibak proposatzeko gai izan ziren arren, ia 

aho batez baztertu zuten emakumeei zuzendutako albiste independenteak ematea. Izatez, ez zuten 

ulertzen zer eduki-mota izan zezaketen emakumezkoentzako albisteek eta horretan oinarrituta 

bereziki baztertu zituzten emakumezkoentzako albiste independenteak. 

Azterlan honetako taldeek oso antzera arrazoitu zuten. Emakumezkoek ez zuten beretzat bereziki 

egindako programarik nahi, famil iak programa pilotuaren antzeko programa bat ikusteko behar 

besteko interesa izango zuen aztertu zuten, bai eta pantailaren aurrean gizonezkoak eta 

emakumezkoak zer elementuk elkar zitzakeen ere. Bestalde, programa bat bereziki emakumezkoei 

zuzentzea ez zitzaien arrotza egiten; batetik, audientziak gero eta kontzienteagoak direlako eta gero 

eta ohituagoak daudelako zatikatzeekin eta, bestetik, entretenimenduaren eta dramaren 

programazioan inplizituki «emakumezkoentzako programak» antzeman dituztelako jada. 

3 E m a k u m e z k o e n e r r e t r a t u a r i b u r u z k o g o g o e t a k 
- ZER GAIINTERESATUKO LITZAIZKIZUKE EMAKUMEZKOEN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO 

HARREMANEI DAGOKIENEZ, EMAKUMEIZANIK... 

- (...) mota honetako gauzak ikustea gustatuko litzaidake... emakumezko lagunak elkarri 

animatzen, zelorik gabe, askotan erabiltzen baita topikoa hori. (...) Benetan polita izango litzateke 

mota honetako gauza positiboak telebistan ikustea (...) eta haserre bizian jartzen naiz programa-

mota desberdinetan familia, txukun-txukun dagoen etxea, karrera zoragarria eta hainbat titulu 

akademiko dituen superremakume hauek azaltzen direnean. Guztia antolamendu hutsa dela 

ematen du, baina nik ez dut uste hala denik. Hortaz, halakoxea izan daitekeen norbait eta gero 

guztiz desberdina den norbait ikustea gustatuko litzaidake (...) 

- Emakume hauek [«superremakumeak»] laguntza-taldeak dituzte... 

- Komunikabideek, ordea, ez dute halakorik esaten! 

- Ez, ez da esaten... 

- Baina esango lukete galdetuko balitzaie... 

3. taldea 

- Lehenik, zer egitura-mota izan zezakeen pentsatu nuen (=»emakumezkoentzako programa» 

baterako gaiei buruz) eta, jakina, emakumezkoen rol desberdinak azter zitzakeela pentsatu nuen, 



emakume bat emaztea, lan-munduko profesionala eta abar baita. Alabaina, hortxe dago 

emakumezkoei eta gizonezkoei buruz hitz egiten dugunean izaten dugun ikuspuntua eta hortxe 

daude benetan handiak diren gizabanakoen desberdintasunak ere (...) 

2. taldea 

• Kontzientziazioa badago. Taldeek «emakumezkoentzako gai bereziei» dagokienez edo 

«emakumezkoen rolei buruzko gaiei» dagokienez izandako eztabaidaren aurkikuntza nagusia 

bikoitza izan zen. Emakumezkoek errealitatean rol ugari dituztela eta errealitate hau 

komunikabideetako erretratu estandarrean islatzen ez dela nabarmentzen dute bereziki. Kritika 

hau talde guztietan errepikatu zen, modu desberdinean egin bazen ere, eta albisteetan 

emakumezkoen eta gizonezkoen erretratua aztertu zuten Finlandiako taldeetan ere kritika hau 

egin zen (Aslama, 1995). Ikusleak, jakina, beren errealitateko esperientziaren eta telebistan 

ikusten dutenaren arteko desorekaz konturatzen dira; dena den, galdetzen diezun arte ez dute 

beren kontzientziazioa aktibatzen eta ez dute generoaren erretratua kritikatzen. 

• Antigoalekoak al dira komunikabideak? «Emakumezkoentzako programen» gaiak 

emakumezkoen erretratuari buruzko eztabaida bizia piztu zuen. «Fin» samarra eta antigoalekoa 

zela irizten zitzaion. Generoaren erretratuko «estuasunaren» gaiaren beste aldaera, berriz, 

pertsonen arteko norbanako desberdintasunen garrantziarekin lotzen zen. «Antigoaleko 

femin ismoaren» ikuspuntuaren kritika inplizitua zegoen, hau da, emakumezkoek gizonezkoen 

talde bateratuarekin alderatuta oso desberdina den talde bateratua osatzen duten ideiaren kritika 

inplizitua zegoen. Haatik, eztabaidan parte hartu zutenek gaur egungo feminitateak alderdi ugari 

di tuela, baina komunikabideek halakorik islatzen ez dutela adierazi zuten behin eta berriro. 

• Dimentsio anitzeko feminitatea eskatzen da. Taldeek aho batez adierazi zuten 

komunikabideek «emakumezkoentzako gaiak» edo «emakumezkoen istorioak» aurkezten 

dituztenean bi arketipo sortzeko joera nabari dela. Emakumeen bi estereotipoak ondokoak dira: 

bata, superremakume profesional gazte samarra, «ausarta eta zoragarria» (eztabaidan parte 

hartu zutenetako bakar batek ere sinesten ez zuen irudia) eta, bestea, «bere» gizonak erabakitako 

arauen arabera bizi den emakume pasibo samarra eta tradizionala (emakumearen eta gizonaren 

arteko harremanen ideal sinplista eta erromant iko samarra irudikatzen duen irudia). Aniztasun 

edo «errealismo» gutx i zegoen. 

- (...)Hain dira tradizionalak eta tipikoak emakumeentzako eta gizonentzako irudikatzen diren rol 

hauek! (=programetan agertzen direnak). Gizona beti ari da lan egiten; alabaina, gaur egun 

emakume gehienok lan egiten dugu, ez gaude gizonak egiten duenaren menpe eta ez dugu 

denbora osoa bere zain ematen. Nire ustez dibertigarriagoa izango litzateke (...) pertsonek beren 

bizitzan hartzen dituzten erabakiak eta egiten dituzten aukeraketak azaltzea (...) emakumeek lan 

egiteko aukera izatea eta egin beharreko makina bat gauza izatea, (programek) dibertigarria izan 

daitekeen zerbait egitea bultza ditzakete emakumeak. 

1. taldea 

4 B a a l d u g a r r a n t z i r i k p r o g r a m a - m o t a k ? 
- (...) Egokia izango litzateke harremanei buruz hitz egiterakoan bi ikuspuntuak aurkeztea, hau da, 

gizonezkoen ikuspuntua eta emakumezkoena...Gai bati buruz [hitz egiten] ari direnean 

emakumezkoak eta gizonezkoak zehatz-mehatz zertan diren desberdin antzemango nuke. Beti 

hori esaten da, baina ez horrela... batzuetan ez dut uste hala denik - Nola pentsa dezake berak 

hori nik batere garbi ez dudanean?... 

- (...) Ondo da, harremanetan edo emakumeen mailan edo emakumezkoek gizartean duten 

zereginean interesgarria irudituko litzaidakeela uste dut... Baina modu errealago batean, 

elementu arin batzuk ere egon litezke... 

- (...) 

2. taldea 



- Gogoko ditut eztabaidak... Zurekin harremanetan egon daitekeen laguna, iritziekin ados egotea edo 

esaten dena kritikatzea... Talde txiki batean edo bakarrik egonda ere...Baina orduan sortzen da batek 

modu batean eta bestea beste modu batean pentsatzen duelako eztabaida. Eta bereziki garrantzitsua 

izaten da eztabaidetako gidariak jendeari esaten duena pentsaraztea eta ez zer diren edo nor diren 

kontatzea soilik...Hortaz, jendearen ikuspuntu desberdinak entzutea gustatzen zait nolabait. 

6. taldea 

• Alternatibak erretratatzeko gertaera errealetan oinarritzen diren programak. Adierazi behar 

da azterlan honetako taldeetan sortu ziren eztabaidak programa pi lotuaren gainekoak izan zirela. 

Honek hainbat elementu eskaini zi tuen, baina programa hau gaurkotasuneko programa bat edo 

beste mota bateko programa «erreal» bat baino gehiago ent ren imendu-programa bat izan zen. 

Honela, eztabaidan parte hartu zutenek bereziki drama, entretenimendua eta gertaera errealetan 

oinarr i tutako programazio «arinagoa» izan zuten aztergai, «istorio dramat ikoaren narrazioa» 

sortzeko sarritan estereotipoak erabiltzen dituen programazioa alegia. Nolanahi ere, ikerketak 

emakumezkoek entretenimendua, drama eta eztabaidak bereziki interesgarritzat hartzen dituztela 

f rogatu badu eta, hala eta guztiz ere, programa-mota hauetan generoaren erretratu anitzagoa 

eskatzen badute, alternatibak erretratatzeko eztabaida-lekurik natural eta nabariena programa 

hauek izan daitezke. Drametan, eztabaidetan eta egoera-komedia komertzialetan, adibidez, 

antzeman daiteke «generoaren erretratu alternatiboa» azaltzeko joera, agian produktoreek 

audientzia desberdinei interesatzen zaiela ezagutzen dutelako. Dena den, erretratu hauek 

«alternatiben estereotipo nagusiei» jarraitzeko joera dute eta neurri handi batean programa-

mota hauen tradizioak izan dezake eragina horretan, programa hauen tradizioa sarritan 

«karikaturen» menpe baitago. Eztabaidan parte hartzen duen batek arestian aipatu duen 

bezalaxe, «emakumezkoentzako gaiek» edo «harremanek» benetan erretratu alternatiboak 

izango balituzte, emakume askok fo rmatu errealagoan nahiago izango lukete guztia. 

Horrexegatik gerta daiteke emakumezkoek nahiago izatea errealitaterantz bideratzen diren 

terapia gisako eztabaidak entretenimenduaren eta eztabaidaren elementuak nahasten dituzten 

programak baino (ikus, adibidez, As lama, 1999). 

• Generoaren hierarkiak desagertzen ari dira. Gizonezkoek eta emakumezkoek gustuko 

dituzten programazio «gogorraren» eta «bigunaren» arteko baloreen hierarkia konbentzionala 

desagertzen ari dela d i rudi . Finlandiako ikerketak ondokoa frogatu zuen 90eko hamarkadaren 

hasieratik: ikusleek programei dagokienez zituzten gustuei buruz hitz egiten zutenean genero 

«maskulinoek» «femeninoek» baino balorazio hobea zuten (ikus, adibidez, Alasuutar i , 1991). 

Dena den, talde hauetan ez zen ia mota honetako ebaluaziorik egin baloreei buruz. Hala gertatu 

izanaren arrazoietako bat eztabaidaren parte-hartzaile guztiak emakumezkoak izatean egon 

daiteke. Nolanahi ere, eztabaidan askatasun osoz eman ziren kazetaritza-estiloei eta programa-

motei buruzko iritziak eta neurri handi batean kazetaritza-estiloak eta programa-motak pertsona 

bakoitzaren bizimoduarekin eta interes pertsonalekin erlazionatu ziren. Antza denez, ikusle askok 

oso gustu zabalak zituzten, programa-moten arabera baino gehiago programa zehatzen arabera 

adierazi baitzituzten gustuak. Halaxe gertatu da YLE konpainiak balorazioei buruz egin berri 

di tuen azterlanetan, azterlan hauetan eztabaida-taldeetako parte-hartzaileen adin-multzo 

berekoak diren emakume ikasiek eta langileek gustatzen zaizkien eta asetzen dituzten programak 

aukeratzen baitituzte, programa-mota edozein izanikere. 

• Generoek ez dute axola - Bai ordea kalitateak eta identifikazioak. Horrenbestez, talde hauen 

iritziz generoak ez du berez garrantzirik. Emakumezkoek eduki, estilo eta planteamenduaren 

arabera erakargarriak egiten zaizkien, beren errealitatearekin lotzen diren eta beren eguneroko 

bizitzara oso zehazki «egokitzen» diren programa jakin batzuk ikusten dituzte. Gaur egun progra-

ma hauek nagusiki fikziozkoak dira edo entretenimendura zuzentzen dira. 

- Nire iritziz programa hau (programa pilotua) positiboa izan zen, telebistan gaur egun 

entretenimenduko telesail amerikar horiek baino ez dira ikusten eta eskaintzen den guztia gutxi 



gora-behera gauza bera da, berdin dio telesailak izan edo filmak izan, programa honetan beste 

gauza bat egiten saiatzen ari ziren behintzat. 

- (...) 
- Izatez, nire ustez gaur egun telebistan eskaintzen denaren aurrean alternatibak egon behar 

dute... Nazka-nazka eginda nago telebistarekin, telesail amerikarrak, film amerikarrak eta 

amerikarren gisara egindako albistegiak eta programak baino ez dituzte ematen. 

5. taldea 

• Irrati-difusio publikorako erronka. Bertan aditzera ematen den balorazioa irrati-difusio 

publ ikorako erronkatzat har daiteke: nola zuzen daiteke programazioa emakumezkoen audientzia 

desberdinengana planteamendu komertzialari jarraitu gabe. Talde hauetan eta dokumentu 

honetan deskribatutako beste azterlan batzuetan oinarr i tuta, konpainia komertzialen 

planteamenduarekin bat egiteak ez du zertan ir tenbide bakarra edo egokiena izan. Ikusleak gero 

eta «ikasiagoak dira komunikabideei dagokienez» eta beren gustu pertsonalen arabera 

aukeratzen dituzte programak. «Seriotasunez planteatutako», ondo aztertutako eta ikerketa eta 

egiaztapen zaindu baten arabera planif ikatutako alternatibarik balego, emakumezkoak (edo 

emakumezko ikusleen multzoak) helburu den audientzia izan litezke gertaera errealetan 

oinarr i tutako programa-mota jakin batzuetarako, esate baterako. Gaur egungo programazio 

un i forme samarrak ikusleek mota hauetako alternatibak nahi izatea eragin dezake. 

5 B i z i r a u p e n - j o k o a k ? « E m a k u m e z k o e n t z a k o g a i e t a r a k o » i r a d o k i z u n a k 
- ZER GAI BARNE HAR DITZAKE EMAKUMEZKOENTZAKO PROGRAMA BATEK? PROGRAMA 

PILOTU HAU PROGRAMA-SAIL BIHURTUKO BALITZETA PROGRAMA HONETAKO GAIA 

«MAITASUN ERROMANTIKOA» BALITZ, ETORKIZUNEAN ZER GAI GUSTATUKO LITZAIZUKE 

IKUSTEA? 

- Emakume guztiek ez dute zertan amestu behar ezkontzearekin eta senarra 

lortzearekin...emakumezko ezkongabeei eta beren lanari buruz hitz egin zezaten gustatuko 

litzaidake edo, besterik gabe, emakume batek etxeko lana eta lanbide bat edo bizitzaren beste 

alderdi batzuk nola tarteka ditzakeen edo antzeko beste gai batzuk. 

6. taldea 

- Guk, emakumeok, ez genuke berriro ere emakume guztiak formatu berean (programa batean) 

barne hartu behar, ortzadar osoa ikusi beharko genuke, gaur egungo emakumeak bere bizitza 

nola bizi dezakeen ikusi beharko genuke. Izan ere, formatu hura atzean utzi dugu eta orain beste 

modu asko ditugu. Hori interesgarria izan daiteke. 

3. taldea 

• Lagun iezaguzu bizirik irauten! Komunikabideetan gaur egungo gizarteak ezartzen di tuen rol 

eta betebehar ugari horien artean borroka egiten duten emakumezkoen edo pertsonen, 

orokorrean, «biziraupen-istorioak» azaltzea gustatuko litzaieke eztabaidan parte hartu zutenetako 

askori. Itxuraz honen azpian komunikabideek eztabaida-leku bat eratu behar dutela uste duen 

ideia zegoen eta eztabaida-leku honetan «alternatibei» buruzko informazioa emateaz gain, 

programek pertsonen eguneroko bizitzei erantzuteko modua eta ikusleei beren bizitzako egoera 

desberdinetan «laguntzeko» modua hartu beharko lukete aintzat kontzienteki. Programa 

pi lotuaren gaia «maitasun erromantikoa» zenez gero, eztabaidan parte hartu zutenetako askok 

adibide hau erabil i zuten telebistan erretratu alternatiboak ebaluatzeko eta aintzat hartzeko. 

Eztabaidaren ondoko zatia argigarria izan daiteke: 

- Gaur egun senar-emazteen erdia dibortziatu egiten direla esaten dute... Ziur naiz guztiok 

ezagutzen dugula antzeko esperientziaren bat izan duen norbait (dibortziatua, programa pilotuan 

aurkeztutako istorio bat). Jakina da dibortzio-istorio hauek emakumeentzako magazin eta 

abarretako gaietako bat direla. Dena den, zergatik hitz egiten dute beti dibortzioez, senar-

emazteen beste erdia zoriontsua denean? (...) 
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- Bai, egia esan «honela gainditu genuen gure krisialdia» baina zertxobait gehiago azaldu 

beharko lukete [komunikabideek] eta ez beti «aldendu egin ginen eta seme-alabak nirekin geratu 

ziren eta orain krisialdian den bikoterik gabeko ama bat naiz...» modukoak. Zera esan nahi dut 

«asko aldendu bagara ere, gure harremanak funtzionatzen du» gisako zerbaiten modukoa esan 

beharko lukete. 

- Horixe bera ari nintzen pentsatzen, batik bat orain Bill Clinton-en istorioekin, oso programa 

gutxik hitz egiten dute senar-emazte zoriontsuei buruz. Beste istorio-mota batzuek egon beharko 

lukete eta ez beren ezkontideekin borrokan ari diren gizon eta emakumeen istorioak soilik, mota 

hauetako harremanez gain, harreman onak ere badaude, bai eta beste hamaika gauza zoragarri 

ere bizitzan. Horrek senar-emazteei eta harremanei dagokienez irudi positiboak sortuko lituzke. 

- Bai, hala gertatzen da telebistan pantailaratzen den indarkeriari buruz hitz egiten dutenean eta 

horixe da, hain zuzen ere, gaur egungo indarkeria guztiaren arrazoia; gauza bera gertatzen da 

hemen, harremanen krisialdi horiei buruz hitz egiten dugunean, geure bizitzetan sartzen ditugu 

krisialdi horiek. Erne! Hemen krisialdi bat dugu eta banandu egingo gara. 

- Eta orduan ideia eta ikuspuntu berriak izan litezke... Krisialdiak pasa dituzten pertsonak ikusten 

ditugunean...gure harremana azken finean ez dela amaitzen ari konturatzen gara. Beste batzuen 

esperientzietan laguntza aurki dezakegu (...) 

- Biziraupen-jokoak, horixe izan daiteke gai on bat. 

3. taldea 

• Informazioaren eta entretenimenduaren nahasketa. Taldeek beren interesguneen artean 

harremanen «biziraupen-jokoez» gain «bestelako emakumeak» ere aipatu dituzte, bakarrik 

dauden emakumeak edo harreman bat dutenak; beren ikuspegia azaltzen duten adin 

desberdineko emakumeak, emakumeen bizitzaren aldi desberdinak hobe uler daitezen 

lagunduko dutenak. Aipatu zen beste gai garrantzitsu bat kultura desberdineko emakumeena eta 

bizitzarena, orokorrean, izan zen. Oso interesgarria bada ere, inork ez zuen emakumezkoei 

bereziki zuzendutako drama edo entretenimendu gehiagoren beharra aipatu. Gai hauek modu 

errealean, baina ez «serioegi», aurkez zitezen espero zen. 
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Images of VVomen in the Media: report on existing research in the European Union (Emakumezkoen irudiak 
komun ikab idee tan : Europako Batasunean dagoen ikerketari buruzko txostena) (1999). Luxenburgo : Europako Erk idegoen 
Arg i ta lpen Ofizialen Bulegoa. 
Jaasaar i , Johana eta Sarkkinen, Raija (1995) Naiset ja miehet rad iokuunte l i jo ina ja TV:n katsel i jo ina (Emakumezkoak eta 
gizonezkoak irrat i-entzule eta te lebista- ikusle gisa) 153-179 orr. Sana, Elina ( toim.) Naiset, miehet, uutiset. Helsinki, 
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konpain ia . Helsinki. 
L iv ingstone, Sonia (1994) VVatching Talk: Gender and Engagement in the V iewing of Aud ience Discussion Programmes. 
(Hitzaldiari begira: generoa eta audientziar i buruzko eztabaida-programak bistaratzean duen inpl ikazioa). Media, Culture & 
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Generoa ikusmiran TBn 

Telebista-eztabaiden kalitatea 
Ikuspegi analitikoa1 

S A R R E R A 
Irrati-difusioko konpainia publiko guztiek audientziaren aniztasun osoa jaso behar dute. Ildo 

honetan, irrat i-difusio publikoa guztiona da eta guztioi zuzentzen zaigu -adinekoei eta gazteei, 

emakumeei eta gizonei, talde etniko guztietako kideei-. Zein neurr i taraino lortzen du hori gaur 

egungo irrati-difusioak? Galdera hau funtsezkoa da «Generoa ikusmiran TBn» proiekturako. 

«Nork hitz egiten du telebistan?» konparazio-ikerketako azterlanak gaur egungo telebista-

programek oraindik ere harremanak eta generoaren rolak ildo tradizionalen arabera 

erretratatzeko joera harrigarria dutela f rogatu du. «Emakumezkoen audientziak eta generoaren 

erretratua telebistan» Finlandiako kasuen azterlanak emakume askoren esperientziaren arabera 

gaur egungo telebistaren edukia nagusiki gizonezkoei zuzentzen zaiela eta emakumezko ikusleek 

edukiarekin identifikatzeko aukera urri samarrak dituztela eman zuen aditzera. Ondokoa da, 

hortaz, «Generoa ikusmiran TBn» proiektuaren oinarrizko abiapuntua: telebistak generoa 

kontzeptualizatzeko modu eguneratuekin bat egiten duenean audientzia zabalagoa erakartzen 

duten sormen handiagoko programak sortzen di tu. 

Telebista-eztabaidak, oro har, kezka publikoak lau haizetara aldarrikatzeko eta audientziari ahotsa 

eskaintzeko tresnatzat hartzen dira. Txosten honetan eztabaidak aztertzeko modu jakin bat 

bultzatzen dugu , programak egiteko balore eta errut inen multzo desberdinak nabarmenduko 

dituzten dimentsioak aintzat hartuko di tuena. Balore eta errutina hauek bi p lanteamendu islatzen 

dituzte audientziari dagokionez: bata, tradizionala, ikuslea beste batzuek zuzentzen duten 

eztabaida bat ikusten duen «gizabanakotzat» hartzen duena eta, bestea, berritzaileagoa, ikuslea 

bere burua elkarrizketaren parte gisa hartzen duen «herritartzat» hartzen duena. Adibidez, 

ikuspegi «tradizionalak» zentzuzko independentziar i , lehia-puntuazioari eta «irabazle-galtzaile» 

gisako emaitzei ematen die lehentasuna. «Berritzaileak», aldiz, enpatia, bat-etortzea eta «arazoak 

ebaztea» gisako emaitzak bultzatzen d i tu . «Generoa ikusmiran TBn» proiektuaren ikuspegit ik 

azken planteamendu honek estilo independente tradizionalarekin eta gaur egungo arazo askoren 

norgehiagoka-formatu t ipikoarekin erraz identif ikatzen ez diren emakume asko ez ezik, beste 

audientzia-multzo batzuk ere erakartzen dituela d i rudi . Irrati-difusioko konpainia publ ikoen 

ikuspuntutik, ikuspegi honek aniztasunaren eta berdintasunaren balore demokrat ikoak islatuko 

dituzten kalitatezko programak egiteko eredu bat eskaintzen du. 

T E L E B I S T A P U B L I K O A K E T A K A L I T A T E P U B L I K O A 
Irrati-difusio publikoak iritzitarako, kritikarako eta eztabaidarako bidea eskaintzen du... 

Herbehereak kultura anitzeko herrialde bat da, bizimodu eta munduaren ikuskera anitz biltzen 

ditu. Hau guztia irrati-difusio publikoaren sisteman islatzen da. «Publiek in de toekomst», NOS, 

1998ko maiatzean. 

Nola ebaluatuko dugu telebista publ ikoaren «kalitate publ ikoa», hau da, ahalik eta pertsona 

gehien demokrazian eta «hir i tartasun onean» inplikatzeko ahalmena? Zer estandar erabil iko 

dira? Edukia garrantzi handikoa da, jakina. Alabaina, telebistaren kalitate publ ikoan esti loa, 

formatua eta teknikak ere barne hartzen dira. 

1 Dokumen tu hau «Herbehereetako eztabaiden kal i tate publ ikoa: eredu teor iko berr ia» izeneko txosten zabalago batetik 
egoki tu da. Txostena NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren Sailak ag indu zuen eta Ams te rdam-eko Komunikaz ioaren 
Ikerketa Eskolako (ASCOR) Irene Costera Meijer-ek egin zuen. NOS konpain iaren Generoaren Erretratuaren Sailak txos ten 
osoa eman dezake. 
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Lehen estandar garrantzitsua zuzenean lotzen da berdintasunarekin eta ordezkaritzarekin, hau 

da, pertsona guztien aukeraketak, esperientziak, istorioak eta alegiazko bizitzak ere «gizatiartzat» 

hartzen dira eta garrantzi bera dute. Honela, telebista publ ikoko programek jarrera 

demokrat ikoetan eta audientziaren kide guztien ikuspuntu guztietan oinarr i tu behar dute, 

ikusleen adina, sexua, arraza, gizarte-maila edo kultur maila edozein izanik ere. 

Bestalde, kalitate publ ikoan funtsezkoa da irrat i-difusioko konpainia publikoek, ahal duten 

neurr ian, bere audientziak bizitza publ ikoko gaiei dagokienez zein gizarte-mailako kezka eragiten 

duten alderdi pertsonalei dagokienez erabaki zentzudunak eta argiak har ditzan bultzatzea. Irrati-

di fusioko konpainia publikoek kultura demokrat iko batean parte-hartze eraginkorra eta 

arduratsua izateko eragina duten gai guztiei buruz herritarrei informatzeko erantzukizuna dute. 

Irrati-difusio publikoak gerra eta bakea, borroka eta indarkeria, heriotza eta hileta, lana eta 

langabezia azaltzen duten gertakari ikusgarriak aurkezteaz gain, gertakari hauen gizarte-

testuingurua eta gertakari hauek pertsonen eguneroko bizitzarekin duten erlazioa aztertzen eta 

azaltzen badu, honek guztiak ondor io zehatzak izango ditu gaiak aukeratzerakoan eta gaiak 

programa-mota guztietan aurkezterakoan. Txosten honetan telebista-eztabaidetan oinarr i tu gara. 

E Z T A B A I D A T I K E L K A R R I Z K E T A R A 
Ondoren azalduko den diagramak eztabaida gehienetan aurki daitezkeen bi fo rmatuen adibideak 

eskaintzen di tu. Kazetaritzaren baloreen dikotomia klasikoa islatzen dute. Ezkerraldeko zutabeak 

elkarrizketan oinarritzen den eredu nolabait berritzailea azaltzen du , gizabanakotasunaren 

harreman-kontzeptua jasotzen du , emozioen esanahia hartzen du aintzat eta «eguneroko 

bizitzaren kazetaritza» du oinarr i . Eskuineko zutabeak, berriz, eztabaidan oinarritzen den eredu 

konbentzionalagoa azaltzen du, gizabanakoa auto-edukitzat hartzen duen mendebaldeko ideia 

klasikoa azaltzen du eta, gainera, gizarte-gaien alderdi publ ikoak eta arrazoiak du lehentasuna. 

Elkarrizketa Eztabaida 

Lankidetzarako ahalegina, bi alderdik edo 
gehiagok elkar ulertzeko ahalegina 

Jarrera kontrajarriak, gatazkaren bila 
dauden eta bestearen ikuspuntuak 
gaitzesten saiatzen diren bi alderdi 

Helburua oinarri komuna bilatzea da Helburua irabaztea da 

Bestearen arrazoiak bilatzea Bestearen ahulezia bilatzea 

Ezagutaraztea eta suposizioak berriro 
ebaluatzea 

Norberaren suposizioak egiazko gisa 
babesteko arrazoiak bilatzea 

Besteen bitartekoek gure introspekzioak 
hobetuko dituztela ulertzeko ahalegina 
egitea 

Kritika guztiari aurre egiteko eta azkeneko 
hitza gurea izateko ahalegina egitea 

Jatorrizko irtenbideak baino ir tenbide 
hobeak aurkitzeko aukerak lortzea 

Norberaren irtenbideak aukera bakartzat 
hartzea, ir tenbide alternatiboak baztertuz 

Erantzunean pertsona askok laguntzen 
dutela segurutzat jotzea, gauza daitekeen 
irtenbidea lortzeko modu gisa 

Erantzun zuzen bakarra dago eta 
norbaitek du erantzun hori 

Benetako inplikazioa eta beste pertsona 
iraintzea eta alienatzea saihesteko 
ahaleginak egitea 

Bestearen jarrerari aurre egitea, 
bestearen sent imenduekiko edo 
harremanekiko inolako errespeturik izan 
gabe 

Study Circles Resource Centre, Pomfret , Connect icut . Ikus Doing Public Journalism (Kazetaritza publikoa egitea) 
Ar thur Charity, New York: Gu i l fo rd Press (1995). 
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E Z T A B A I D E N K A L I T A T E A R E N D I M E N T S I O A K 
Abiapuntutzat eredu orokor hau hartuz gero, eztabaiden kalitate publikoa deskribatzeko erabil 

daitezkeen dimentsio desberdinak bereiz ditzakegu. Ondoko laburpenean segidan antolatzen 

dira kalitatearen dimentsio hauek. Ezkerraldeko zutabean azaltzen diren gaiek herritarren gizarte-

erantzukizuna azaltzen dute eta eskuinaldeko zutabeko gaiek, aldiz, herritarren nolabaiteko 

alienazioa, bakantzea edo itsukeria iradokitzen dute. 

IKUSLEAK HERRITARTZAT HARTZEN 
DITUZTEN EZTABAIDAK 

IKUSLEAK GIZABANAKO BAKANTZAT 
HARTZEN DITUZTEN EZTABAIDAK 

Helburua: Esperientzia komuna 

1. Identifikazioa eta eztabaida, gizarte-
kohesioa 

Helburua: Norbanako esperientzia, 
bakarra 
1. Zatikatzea, atsegin izatea, 

nagusitasun-zentzua edo bakantze-
zentzua 

Abiapuntua: Inplikazio-zentzua 
(demokratikoa) (kazetariarena eta 
audientziarena) 
2. Niaren harreman-kontzeptua 
3. Enpatia 
4. Emozio egokia 
5. Errespetua 
6. Independentzia egokia 

Abiapuntua: independentzia eta 
konpromiso-eza (kazetariarena eta 
audientziarena) 
2. Niaren zentzu autonomoa 
3. Atsegin izate maltzurra 
4. Emozio desegokia 
5. Karikatura, freak show 
6. Independentzia desegokia 

Kazetaritza-errutinak: kontzientziazioa 
7. Informazio f idagarr ia, osoa eta zuzena 

8. Aurreir i tziak aurkitzea 
9. Gai konplexuak aukera argiak dituzten 

gai bihurtzea 

10. Eztabaidako jarrera bakoitzaren 
oinarrizko baloreak identifikatzea 

11. Aukeren alde onak eta txarrak 
sistematikoki eta errealismoz 
zerrendatzea 

Kazetaritza-errutinak: atsegin izatea 
7. Propaganda edo arinkerian aritzea, 

informazio partziala 
8. Estereotipoak azaltzea 
9. Informazio partzialaren bitartez 

konplexutasuna azaltzea edo 
konplexutasuna murriztea 

10. Eztabaidako jarrerak klitxe eta 
esloganetara murriztea 

11. Etsipena, amore ematea, 
sinplif ikatzea 

Kazetaritza-formatua: elkarrizketa 
12. Lankidetzara, arazoak ebaztera 

zuzendua 
13. Bestearen arrazoiak bilatzea 
14. Adi tuen eta ezjakinen informazio 

argia eta ulergarria 
15. Pertsonen bizitza arrunta serio 

hartzea 
16. Elkarrekintza horizontala, 

sentikortasuna eta sent imenduak 
aintzat hartuta 

17. Aurkezleak rol-eredu gisa dihardu eta 
onartu ezin diren baieztapenen edo 
jarreren kasuan esku hartzen du edo 
testuinguruan jartzen du 

Kazetaritza-formatua: eztabaida eta lehia 
12. Irabaztera eta norbanakoaren 

arrakastara zuzendua 
13. Bestearen ahulezia bilatzea 
14. Beldurrarazte profesionala, argota 

15. Jende arrunta barregarri uztea, bizitza 
bereziak planteatzea 

16. Elkarrekintza bertikala edo 
bakarrizketa 

17. Ondorioek zuzendua, ikuskizunerantz 
bideratua. Aurkezleak ez du bere gain 
hartzen egoeraren erantzukizuna 

Herritarren ahalmena lortzea 
18. Intelektuala, morala eta/edo 

emozioena, batetik gaia aztertzeko eta 
bestetik aukeraketa egonkorra eta 
arduratsua egiteko gai izateko 

Audientziaren atsegina lortzea 
18. Frustrazioa sentitzea, ziniko sentitzea 

edo informazioaren pean egotea 
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T E L E B I S T A P U B L I K O R A K O K A L I T A T E - E S T A I M D A R R A K 
Gure abiapuntua telebistaren «kalitate publ ikoaren» gaia izan zen eta gai honi bi ikuspegitatik 

ekin genion: batetik, kalitate-estandarren beharra eta, bestetik, programen edukietan aniztasuna 

eta berdintasuna nagusitzearen beharra. Bi ikuspegi hauek elkarrekin lotuta dauden bi galderen 

bidez bat egin dezakete: formula al daitezke telebista publ ikoen programetarako kalitate 

estandarrak demokraziaren, aniztasunaren eta hir i tartasunaren ikuspuntutik? Integra al daiteke 

berdintasun-erretratu zuzena lortzeko kezka eztabaiden «kalitate publikoa» ebaluatzen lagunduko 

d igun ikuspegi analit iko batean? 

Kezka hauek kontuan izanik, eztabaidetarako garrantzitsuak diren bost kalitate-estandar identif ika 

ditzakegu. Horrenbestez garrantzitsua izango da eztabaidek ondoko alderdiak aintzat hartzen 

dituzten antzematea: 

• Eztabaidek esperientzia komunaren zentzua eta gizarte-kohesiorako oinarria bultzatzen dute 

eta sistematikoki baztertzen dituzte gizarte-talde berezien esperientziak. Programak jendarteratu 

egin behar dira, hau da, eztabaida orokorrerako oinarri zentzuduna sortzeko ahalik eta talde 

gehienetara jo behar dute. 

• Eztabaidek hiritarrekiko kezka azaltzen dute eta pertsonen eta beren bizitzen aldeko 

errespetua azaltzen dute. 

• Pertsonek ahalmena izan dezaten laguntzen dute eztabaidek, gizarte-mailako eztabaida eta 

gai konplexuak aukera argiak dituzten gai bihurtzen dituzte eta jarrera bakoitzaren oinarrizko 

baloreak identif ikatzen dituzte, bere ondor ioen zenbaketa errealista eta sistematikoa eskainiz. 

• Eztabaidek elkarrizketarako eta lankidetzarako oinarriak eraikitzen dituzte, nahasmen edo 

lehia sent imendua sortu beharrean. 

• Ikusleek erabaki arduratsuak har ditzaten eta horien arabera jardun dezaten laguntzen dute 

eztabaidek, ahal den neurrian bederen. 

O N D O R I O A 

Eztabaiden kali tate-publikoaren gaia aztertzerakoan, funtsezkoa gertatzen da bi oinarrizko 

kazetaritza-estilo daudela aintzat hartzea: bata, herritarren kezketatik, beren berdintasunetik eta 

aniztasunetik aldentzen dena eta, bestea, esplizituki kezka hauek sustatzen ahalegintzen dena. 

Eztabaidek gero eta garrantzi eta hedadura handiagoa dutenez gero, premia handikoa da estilo 

hauek hobeto ulertzea (historikoki, kultura aldetik eta teorikoki) eta eraginpean dauden pertsona 

guztien (kazetarien, produktoreen, irrat i-difusioko zuzendarien, krit ikoen eta ikusleen) rolak eta 

ikuspuntuak hobeto ulertzea. Izan ere, latza da egiazko gizarte demokrat ikoetan benetako 

berdintasuna kalitate publ ikoarekin bat etortzen dela ukatzea. 
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6. IRAKURGAIEN ZERRENDA 
GENEROA IKUSMIRAN TBn... 

...GEHIAGO IRAKURRI NAHI BADUZU... 

I R A K U R I T Z A Z U F U N T S E Z K O T I T U L U H A U E K 
Brunsdon, Charlotte. Screen Tastes: Soap Opera to Satellite Dishes. (Gustuak aztertzea: 

telesailetatik plater sateliteetara) Londres: Routledge, 1997 

Drama ezagunetako -kr imenetan oinarritzen diren telesailetatik Hol lywood-eko f i lmetaraino-

generoaren ordezkaritza aztertzen du , bai eta ordezkaritza hauen esanahia ere, batik bat 

emakumezko ikusleentzat. 

Carlsson, Ulla (arg.). Nordisk forskning om kvinnor och medier (Emakumeei eta komunikabideei 

buruzko Europako iparraldeko ikerketa). Nordicom 3/1993 

Nordicom gaiei buruzko argitalpena; ikuspegi desberdinetatik landutako emakumeei eta 

komunikabideei buruzko artikuluak. 

Carter, Cynthia, Gill Branston eta Stuart Al len (arg.). News, Gender and Povver (Albisteak, 

generoa eta boterea). Londres: Routledge, 1998. 

• Prentsa eta telebistako albistegietako generoaren erretratua aztertzen duten artikuluak, bai 

eta generoaren erlazioek kazetaritza egiterakoan duten eragina aztertzen dutenak ere. 

Images of VVomen in the media: report on existing research in the European Union. 

(Emakumezkoen irudiak komunikabideetan: Europako Batasunean dagoen ikerketari buruzko 

txostena). Luxenburgo: Europako Erkidegoen Argi ta lpen Ofizialen Bulegoa, 1999 

• Komunikabide guztiak barne hartzen dituen 1990etik aurrera egindako ikerketaren azterketa; 

balore profesionalak eta generoa, emakumezkoen eta gizonezkoen irudiak; generoaren 

erretratuari buruzko audientziaren ikuspegiak. 

Klaus, Elisabeth. Kommunikationsvvissenschaftliche geschlechterforschung (Komunikazio-

zientzietako generoari buruzko azterlanak). VViesbaden: VVestdeutscher Verlag, 1998 

• Komunikabideetako (irratiko, telebistako eta prentsako) generoari buruz berriki egin diren 
azterlanak. 

NOS konpainiaren Generoaren Erretratuaren Saila. Informative programmes. Media Portrayal of 

VVomen and Men. ( Informazio-programak. Emakumezkoen eta gizonezkoen erretratua 

komunikabideetan). Hi lversum: NOS, 1996. 

• Telebistako eta irratiko generoaren erretratuari buruzko datu kuantitat iboak eta erretratuen 

ereduak sortzen laguntzen duten elementuen azterketa; programetako errealizadoreentzako 

gomendioak. 

Smelik, Anneke, Rosemarie Buikema eta Maaike Meijer. Effectief beeldvormen; theorie, analyse 

en praktijk van beeldvormingsprocessen (Erretratu eraginkorra: teoria, analisia eta praktika 

erretratatzeko prozesuetan). Assen: van Gorcum, 1999. 

• Irudi estereotipatuen eraginaren analisia; i rudi anitzagoak sortzeko hamar fase di tuen progra-

ma. 

H A U E K E R E I N T E R E S G A R R I A K D I R A 
Baehr, Helen eta Ann Gray (arg.). Turning It On: A Reader in VVomen and Media (Konektatzen: 

emakume eta telekomunikabideei buruzko irakurlea). Londres: A rno ld , 1996 

• Gaiari buruzko funtsezko idatziak; komunikabide guztiak barne hartzen di tu. 

1 4 1 



Brunsdon, Charlotte, Jul ie D'Acci eta Lynn Spigel (arg.). Feminist Television Criticism: A Reader 

(Telebistari egindako kritika feminista: irakurle bat). Oxford: Oxford University Press, 1997 

• Azterketak Europan ezagunak diren Estatu Batuetako telebista-programak, batik bat, hartzen 

ditu oinarr i . 

Goddard, Angela eta Lindsay Patterson. Language and Gender (Hizkuntza eta generoa). Londres: 

Routledge, 2000 

• Genero-rolen ideiak testu ezagunetan nola sartuta dauden argitzen duten iragarki, egunkari 

eta aldizkarietako adibideak. 

Muhlen-Achs, Gitta eta Bernd Schorb (arg.) Geschlecht und Medien (Generoa eta 

komunikabideak). Mi inchen: KOPAED Verlag, 1995 

• Generoari eta komunikabideei buruzko txostenak eta azterlanak. 

Nikunen, Kaarina, liris Rouho eta KatjaValaskivi. Nainen viihteena, mies viihdyttajana - viihtyykd 

katsoja? (Gizona, animatzailea, emakumea, dibertsioaren irudia?). Finlandiako irrat i-difusioko 

konpainiaren Berdintasunerako Batzordearen argitalpenak, A:1/96. Helsinki: YLE, 1996 

• Finlandiako telebistako entretenimendu- eta drama-programetako generoaren erretratua. 

Ingelesezko laburpena. 

NOS konpainiaren Generoaren Erretratuaren Saila. Mieke, hoe is de stand? (Erretratuaren Sailak 

1992an egindako ikerketaren emaitzak). Hi lversum: NOS, 1993 

• Irrati eta telebistako edukiaren azterketa: eztabaidetan elkarrizketak egiteko teknikak; 

produkzio dramatikoetan gizonezkoen eta emakumezkoen jarduerak. 

NOS konpainiaren Generoaren Erretratuaren Saila. Mooi of meedogenloos. Beautiful orbold, 

the NOS Portrayal Department looks at Dutch drama (Ederrak edo ausartak, NOS konpainiaren 

Erretratuaren Sailak Herbehereetako emanaldi dramatikoak aztertzen ditu). Hi lversum: NOS, 

1994 

• Produkzio dramatikoetako azalpen kuantitat iboa eta kuali tat iboa. 

NOS konpainiaren Generoaren Erretratuaren Saila. VVho's VVhose Favourite. Vievver 

Identification With Female and Male Characters in Television Drama (Nor da noren gustukoen: 

ikusleek telebistako drametako emakumezko eta gizonezko pertsonaiekin duten identif ikazioa). 

Hi lversum: NOS, 1995. 

• Bi telesail dramatikoetako emanaldi jakin batzuk ikusi zituzten ikusleei egindako inkesta. 

Generoaren Erretratuaren Saila. An Equal Match. Gender Portrayal in Sports Programmes 

(Partida berdindua. Generoaren erretratua kirol-programetan). Hi lversum: NOS, 1998 

• Ohiko kirol-programetako generoaren erretratuaren alderdiak aztertu ziren, Joko Olinpikoen 

berri ematekoak aintzat hartuta. 

Perspectives ofVVomen in television (Emakumeen aukerak telebistan). Ikerketa Lanaren 

Txostena, IX. Londres: Irrat i-difusioaren Normalkuntzarako Kontsei lua, 1994 

• Emakumeen erretratua, telebistaren prime-timeko edukiaren azterketa eta albistegietako eta 

gaurkotasun-programetako generoaren erretratuaren aurreko jarrerak barne hartzen di tu. 

Sana, Elina (arg.). Naiset, miehetja uutiset (Emakumezkoak, gizonezkoak eta albisteak). 

Finlandiako irrat i-difusioko konpainiaren Berdintasunerako Batzordearen argitalpenak, A:1/95. 

Helsinki: YLE, 1995 

• Finlandierazko eta suedierazko irrati eta telebistako albistegietako generoaren erretratua; 

bisualizazio maskul inoa eta femeninoa eta entzuteko azturak; audientziak albistegietako irudiei 

dagokienez dituen ikuspuntuak. Ingelesezko laburpenak. 
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VVeiderer, Monika. Das Frauen- und Mannerbild im Deutschen Fernsehen (Alemaniako 

telebistako emakumezkoen eta gizonezkoen erretratua). Regensburg: S. Roderer Verlag, 1995 (2. 

arg.) 

• Alemaniako telebista-programetako emakumezkoen eta gizonezkoen irudi eta ordezkaritzen 

azterlan analit ikoa. 

2 0 0 0 . U R T E K O U D A Z K E N E A N A R G I T A R A T U K O D I R A . . . 
Mundu osoko prentsako, irratiko eta telebistako albisteetako generoaren erretratua 2000ko 

otsailaren 1ean aztertu zuen Komunikabideen Monitorizazioaren Bigarren Munduko Proiektuaren 

emaitzak. Proiektua Komunikazio Kristaurako Munduko Elkartean lor daiteke, 357 Kennington 

Lane, Londres SE11 5QY. 
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7. PROIEKTU-TALDEA 

GENEROA IKUSMIRAN TBn PROIEKTUKO 
PRODUKZIO-TALDEA: 

F i n l a n d i a k o I r r a t i - d i f u s i o k o K o n p a i n i a ( Y L E ) 
Minna Aslama, Johanna Jaasaari, Ullamaija Kivikuru, Greg Lowe, Tuire Nuol iv i r ta, Russell 

Smi th , Henrika Zill iacus-Tikkanen 

I M e d e r l a n d s e O m r o e p S t i t c h i n g ( N O S ) 
Dorothee Albers, Dymph Dieben, Bernadette van Dijck, Dorette Kuipes, Kitty van der meulen 

(NCRV), Katinka Moonen, Petra de Niet (NCRV), Anneke Smelik, Claudia Tellegen (NCRV), 

Barbara VViessing 

N o r s k R i k s k r i n g k a s t i n g ( N R K ) 
Birgit Eie, Sylvi Inez Li l jegren, Hanne Lochst0er 

S v e r r i g e s T e l e v i s i o n ( S V T ) 
Malena Larsson, Disa Aberg 

Z v v e i t e s D e u t s c h e s F e r n s e h e n ( Z D F ) 
Ulla Dehm, Dagmar Skopalik 

D a n m a r k s R a d i o ( D R ) - p r o i e k t u a r e n l e h e n u r t e a n h a r t u z u e n p a r t e 
Tina Munck, Alexander Nielsen 

A h o l k u l a r i a - E b a l u a t z a i l e a 
Margaret Gallagher 
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