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Aurten ere nerabeekin eta gazteekin lan egiteko ideia sorta eta hezkuntza proposamenekin 

bueltatzen gara. Beldur Barik (hemendik aurrera BB) Jarrera lantzeko zenbait hezkuntza 

baliabide eta erreminta proposatzen dira berau lantzeko erabilgarriak izango direlakoan, lan 

prozesua hausnarketarako espazio eta jarrera honeri sarrera emateko espazio bihurtuz. 

Gida hau BB programa espazio formal edota ez formalean landu nahi duten edozein 

hezkuntza agenteei zuzendua dago.  

2019.eko Beldur Barikek nerabeen bizipenak eta egunerokotasuna abiapuntu duen gida 

praktikoa proposatzen du. Zentzu honetan, aurten sakontzea proposatzen ditugun gaiak 

hurrengoak dira: 

✔ Ahalduntze digitala 

✔ Gorputzak positiboan 

✔ Aisialdia berdintasunean gozatzen 

Gai hauen inguruko proposamenak eskaintzeko helburuarekin eta aurreko urteetan 

jarraitutako egitura mantenduz, gai bakoitzeko lau KLIP topatuko ditugu: 

● BB Jarrera KLIPA: Burutuko den lanaren nondik norakoak zehazteko, KLIP honek, 

BB Jarrera zer den eta goian aipatutako gaietara (ahalduntze digitala; gorputzak 

positiboan; plazerrak eta aisialdia) nola egokitu gogorarazten digu. 

● Dinamika KLIPA: gaia lantzeko dinamika desberdinak. Garrantzitsua da aipatzea, 

aurten emozio eta sentimenduetatik abiatu nahi ditugula dinamikak, abilezia sozial 

eta emozionalak erdigunean jarriz. Era berean, BB programa bideratzen den adin 

kategoria desberdinetara egokituak dauden ekintza desberdinak proposatuko dira 

Gogoan izan! Aurten hurrengoak dira: 

1. Kategoria: 2006 eta 2007 urte bitartean jaiotako pertsonak (2019. urtean 12- 13 

urte bete dituztenak edota beteko dituzten pertsonak). 
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2. Kategoria: 2001 eta 2005 urte bitartean jaiotako pertsonak (2019. urtean 14- 18 

urte bete dituzten edota beteko dituzten pertsonak). 

3. Kategoria: 1993 eta 2000 urte bitartean jaiotako pertsonak (2019. urtean 19- 26 

urte bete dituzten edota beteko dituzten pertsonak). 

● Ikus- entzunezko KLIPA: gaiaren inguruko hausnarketa eta ulermena sustatzeko 

erabilgarriak izan daitezkeen bideo eta serieak proposatuko dira. 

● Partekatu KLIPA: Sare Sozialetara igotzen dugun guztia partekatzera gonbidatzen 

gaitu, bertako materiala ezagutzera emateko eta babes sareak eratzeko. 

 

 

Gida hau gazte-hizkera erabiltzen du eta bideratzen zaien adin tarteetako pertsonenganako 

hurbiltasuna mantentzen saiatzeko idatzita dago. Hau dela eta, zuretzak arrotzak izan 

daitezkeen hitz eta/edo kontzeptu teknologikoak egon daitezke. Erosoen eta 

eraginkorragoen iruditzen zaizun lengoaira egokitu dezakezu. 
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Teknologiak izakien elkarrekintzetan sakonki barneratu dira. Egunerokotasunaren parte den 

Internet, ordenagailu edota Smartphonen presentziak, gure egiteko modua, jokatzeko 

modua eta mundua ikusteko modua aldatu dute. Horrela bada, gazte eta nerabeak ez daude 

hipererrealitate honen kanpo, izan ere, mundu digitala gazte eta nerabeak bizi eta  

elkarrekin partekatzen duten espazio bihurtu da. 

 

Gaur egun ordea, ez dugu hain beste IKT-en (Informazio eta 

Komunikazio Teknologiak) inguruan hitz egiten, baizik eta 

EIKT-en (Erlazio, Informazio eta Komunikazio Teknologiak) 

inguruan. Izan ere, instrumentu hauek, gure erlazioen atal 

garrantzitsu bilakatu dira; batez ere, nerabeen elkar 

erlazioetan. Honetara, teknologia berrien inguruan hitz egitea 

zaharkitua geratu da: gaur erabilgarria den hori, bihar berritua 

dago. Aldaketa etengabean murgilduta gaude, aparailu 

desberdinak erabiltzen ditugu elkar konektatzeko, are gehiago 

nerabeek egiten duten erabilera kontuan hartzen badugu.  
 

Nerabeek haien kultura propia garatu dute eta, honen barruan, baita haien kodigo kulturalak 

ere. Aisialdirako, informaziorako eta erreferenteen hartzerako berariazko espazioak topatu 

dituzte hor, YouTubeko kanalekin, bideo-jokoekin eta sare sozialekin gertatzen den bezala. 

 

Hau dela eta, oso garrantzitsua da ulertzea errealitate hauek gazte eta nerabeen komunitate 

bihurtu direla, ez errealitate hauek epaituz, baizik eta beraiekin batera esploratuz. Bertan 

ematen diren mugimenduen jakinaren gainean egotea eta honela barrutik esku hartzeko 

aukera izan, ez kanpotik, oso garrantzitsuak bait dira esku 

hartzearen abiapuntutzat hartzen ditugun markoak.  

 

Murgilduak dauden errealitate hori, infinitu, plural eta oso 

zabala da eta hoberena honen barruan nabigatu ahal izatea 

da, subertsioz, berdintasunaz eta eraldaketaz hitz egin ahal 

diguten edukiak aurkitzeko edota erabiltzeko. Halaber, 

ikasgeletan erabilgarriak izan daitezkeen edukiak aurki 

daitezke: berdintasun eta aniztasunaren inguruan diharduten 

YouTuberrak, estrategia eta pentsamendu logikoko bideo-

jokoak edota edertasun kanonekin apurtzen duten “influencer”-

ak, besteak beste. 

Ziberfeminismoa: 

berdintasunaren, 

aniztasunaren eta 

ekitatearen aldeko sare 

barruko aktibismoari 

deritzo. Sarean burutzen 

diren ekintza feministak 

(aldarrikapenak, 

kanpinak, ekintzak, blog-

ak, YouTuberrak…). 

YouTuber: YouTubeko 

edukiak sortu eta 

kudeatzen dituen 

pertsona. 

Influencer: Sare 

Sozialetan eta YouTuben 

influentzia nabarmena 

duen pertsona (bere 

janzteko eragatik, 

pentsatzeko eragatik…) 
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Dena den, eduki hauekin batera eta off line munduan gertatzen 

den antzera, paraleloki kodigo eta mekanismo sexisten 

erreprodukzioa ematen da. Adibide batzuk emateko asmotan: 

eduki sexistadun bideo-jokoak; matxismoa normalizatzen 

duten YouTuberrak; eta, “postureo” sexista besteak beste. 

 

Honek, espazio desparekatuak ematea ekartzen du non,  

kontrola ezartzeko eta desparekotasun hauek mantentzeko 

praktika lez, neska gazteen aurkako ziberindarkeriak  ematen 

diren, hala nola, ziberjazarpen sexual eta sexista. 

 

Kezkagarriena da ziberindarkeriak jendartean eragin duen 

alertak edota ikarak errealitate honen barne-egitura aztertzea 

oztopatzen duela; eta hare okerrago, “ergela izateagatik” 

emakumeak erantzule bihurtzen dituzten mezu erru-

leporatzaileak adierazten direla.  

 

Honenbestez, gai hauek lantzean, alertatik eta debekutik 

(edukiak bidaltzera, esperimentatzera…) egiten dugu 

gehienbat eta ez bideo eta argazkien onespenik gabeko 

difusioaren kritikatik edo hauen biralitatea ez mozteagatik 

gainerakoen erantzukizunetik. Izan 

ere, BAI bat gabe EZ da, sarean 

ere. 

 

Halaber, gai honek gazteenen artean sarean erreproduzitzen ari 

diren kontrol jarreren inguruan gogoeta egitea ahalbidetzen du. 

Honetarako, interesgarria da harreman afektibo- sexualen 

inguruko mito eta kodigo kulturalak lantzea (maitasun 

erromantikoaren mitoak, genero rolak ligoteoan, onespenaren 

garrantzia…) eta errespetuan, tolerantzian, aniztasunean eta 

berdintasunean oinarritzen diren harremanen inguruan 

hausnartzea eta hauek eraikitzea. 

 

Ziberindarkeria 

sinbolikoa/postureoa: 

sarean normalizatu 

diren edertasun 

kanonak; neska argal 

eta irtirinak, eta mutil 

indartsuak. Min 

nabarmena eragiten 

dute autoestimuan. 

 

Ziberjazarpen sexista: 

emakumeen aurka, 

emakume izateagatik, 

sarean burutzen diren 

komentarioak. 

Ziberjazarpen 

LGTBI+fobikoa:  eraso 

LGTBI+fobikoak 

suposatzen dituzten 

sarean botatzen diren 

komentarioak  

Ziberjazarpen sexuala: 

Emakumearen 

onespenarik gabe eduki 

sexualak bidaltzea, edo 

izaera sexualeko 

espazio beldurrarazlea 

eratzea 
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“Klip”-a aldatu beharra daukagu eta BB Jarrerako egoera hauek landu, erasoak eta baita 

eraldaketa ahalmena ikusgarri bihurtuz. BB-tik sare eta plataforma digitalen eraldaketa 

positiboa planteatzen da, (ziber)feminismoa praktikatuz eta aplikatuz.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ziberkontrola: Sare Sozialen 

eta pasahitzen kontrola.  

Maitasun erromantikoaren 

mitoak: sistemak 

normalizatutako mito eta ideiak 

(gehienetan komunikabideek 

zabalduak) eta harreman 

afektibo-sexual bortitz eta 

bertikalak sortzen dituztenak. 

Nerabeek normalizatuentzat 

dituztenak: jelosia maitasunaren 

neurri bezala; kontrola eta 

jabetza; laranja erdia;… 
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BB Jarreraren muina bideoetan lantzeko eta barne hartzeko hurrengoa kontutan hartzea 

garrantzitsua da: 

● Beldur Barik Jarrera indarkeria sexista eta emakumeek 

pairatzen dituzten egoera desparekatuei aurre egiten 

dien jarrera urratzaile, aktibo eta positiboa da. 

● Beldur Barik Jarrerak errespetua, berdintasuna, 

askatasuna, erantzunkidetasuna eta 

indarkeriarenganako mespretxu osoa ditu oinarri gisa. 

● Beldur Barik Jarrerak kultura matxista eta indarkeria 

sexistak barne hartzen dituen indarkeria mota guztiei aurre egiteko eta egoerak 

eraldatzeko konpromiso pertsonal eta kolektiboa barne hartzen du. 

● Edozein pertsonak landu dezake Beldur Barik Jarrera. Hau da, edonor izan daiteke 

jarrera konstruktibo baten bidez aldaketa sozial edo pertsonala gauzatu dezakeen 

jarrera baten erakuslea. 

● Beldur Barik Jarreraren bidez, nesken ahalduntzea gauzatu dezakegu eta baita 

indarkeria sexistari aurre egiteko jokaera aktiboak bultzatu ere. 

● Beldur Barik Jarreraren bidez, mutilok indarkeria sexistari aurre egiteko jokaera 

aktiboa izan dezakegu, gizontasun patroi hegemonikoa zalantzan jarriz. 

● Beldur Barik Jarrerak, kontzientzia kritikoa, sare feminista bat eta parte hartze 

aktiboa sustatzen ditu. 

● Beldur Barik Jarrerari esker, hurrengoak egin ditzakegu: ezarritako edertasun 

kanonak baztertu; sare sozialetan burutzen den kontrolari aurre egin; transfobia 

arbuiatu eta nortasun aniztasuna aintzat hartu; heteronormatibitateak mugarritzen 

dizkigun patroiak gainditu… 

● Zehazki, Beldur Barik Jarrerak nesken aurkako zibererasoak agerian uzten ditu eta, 

aldi berean, Sare barruko jarrera parekatu eta horizontalen erakusleiho da. Halaber, 

berdintasunaz, aniztasunaz, (ziber)feminismoaz eta abarretaz hitz egiten duten 

kanal alternatiboak proposatzen ditu. 
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1. Kat. Dinamika 1: Nik ez dut sexismoarekin eta matxismoarekin (bideo)jokatzen 

Bideo-jokoak dibertsiorako gehien erabiltzen diren baliabideetariko bat dira. Hala ere, 

mutilezkoak dira, bereziki, espazio honetan presentzia handiena dutenak (neska asko egon 

arren) eta aldi berean, gehien merkaturatuak diren bideo- jokoen edukia sexista da. 

Helburuak:  

1) Bideo-jokoen edukietan ematen den sexismoa eta matxismoa aztertzea.  

2) Sexismoa eta matxismoa erreproduzitzen ez dituzten bideo-jokoak ezagutzera ematea. 

3) Sexismoa eta matxismoa bultzatzen dituzten bideo-jokoei uko egitea. 

Azalpena (30-40 minutu): Partaideak sei taldetan banatuko dira, talde bakoitzari hurrengo 

orrietan topatuko duzuen bideo-jokoen fitxa bana banatuko zaio. Ondoren, fitxan agertzen diren 

galderak betetzeko eta hauen inguruan hausnartzeko eta eztabaidatzeko denbora tarte bat 

emango zaie. Behin talde guztiek galderak erantzun dituztenean, fitxan batutakoa 

amankomunean jartzea eskatuko zaie. Bideo-jokoen alderdi sexistak hautematea azpimarratu 

behar da. Honela, hurrengo galderak proposatzen dira orientabide gisa: 

• Emakumeak diren pertsonaiak daude? Nola marraztuta daude? Gizonak adina 

emakume daude? Protagonistak dira? Nola sentiarazten gaitu horrek? 

• Zeren inguruko edukia du bideo-jokoak? Nola tratatzen dira emakumeak? Zer 

sentitzen dugu jolasten gauden bitartean? Sexista dela uste duzue? Zergatik?  

• Bideo-joko mota hauetara jolasteari utzi geniezaioke? Zergatik? Nola aldatu 

dezakegu egoera hau? 

Interesgarria da azpimarratzea bideo-joko hauek beste mota batzuetako desparekotasunak 

lantzeko baliagarriak direla: kirolean ematen den desparekotasuna, arrazismoa, homofobia, 

soldata arrakala… 

Aurreko praktikarekin lotua dagoen beste praktika bat proposatzen da: partaideak sei taldetan 

banatuko dira. Talde bakoitzari berdintasunean oinarritzen den eta sexismoa erreproduzitzen ez 

duen bideo-joko baten inguruan pentsatzea eskatuko zaio, ozen esan gabe. Ondoren, mimika 

eta keinuen bitartez hautatutako bideo-jokoa deskribatzen ahalegindu beharko dira, gainerako 

taldeak asma dezaten. Jokoa zein den asmatzen duen taldea hurrengo partaidea izango da. 

Bideo-jokoa zein den asmatzen denean, bideo-joko hori aukeratu izanaren zergaitia lantzea 

garrantzitsua izango da. 
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Bideo-joko honetara jolastu duzue? 
(talde mixtoa bazarete eta 
desberdintasunak badaude, mesedez, 
esan)  

 
Jostailu denda batean non egongo 
lirateke kokatuta?  

 

Protagonista den emakumerik dago? 
Zenbat? 

 

 

Bideo-joko honetara jolastu duzue? 
(talde mixtoa bazarete eta 
desberdintasunak badaude, mesedez, 
esan)  

 
Jostailu denda batean non egongo 
lirateke kokatuta?  

 

Protagonista den emakumerik dago? 
Zenbat? 

 

 
Abatarren (neska/mutila) artean desberdintasunak daude? 

 Emakumea Gizona 

Janzkera   

Ezaugarri 
pertsonalak 

  

Itxura    
 

Zein da bideo-jokoaren helburua? 

Uste duzue bideo-joko hau sexista dela? Eta matxista? 

 

Abatarren (neska/mutila) artean desberdintasunak daude? 

 Emakumea Gizona 

Janzkera   

Ezaugarri 
pertsonalak 

  

Itxura    
 

Zein da bideo-jokoaren helburua? 

Uste duzue bideo-joko hau sexista dela? Eta matxista? 
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Bideo-joko honetara jolastu duzue? 
(talde mixtoa bazarete eta 
desberdintasunak badaude, mesedez, 
esan)  

 
Jostailu denda batean non egongo 
lirateke kokatuta?  

 

Protagonista den emakumerik dago? 
Zenbat? 

 

Bideo-joko honetara jolastu duzue? 
(talde mixtoa bazarete eta 
desberdintasunak badaude, mesedez, 
esan)  

 
Jostailu denda batean non egongo 
lirateke kokatuta?  

 

Protagonista den emakumerik dago? 
Zenbat? 

 

Abatarren (neska/mutila) artean desberdintasunak daude? 

 Emakumea Gizona 

Janzkera   

Ezaugarri 
pertsonalak 

  

Itxura    
 

Zein da bideo-jokoaren helburua? 

Uste duzue bideo-joko hau sexista dela? Eta matxista? 

 

Abatarren (neska/mutila) artean desberdintasunak daude? 

 Emakumea Gizona 

Janzkera   

Ezaugarri 
pertsonalak 

  

Itxura    
 

Zein da bideo-jokoaren helburua? 

Uste duzue bideo-joko hau sexista dela? Eta matxista? 
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Bideo-joko honetara jolastu duzue? 
(talde mixtoa bazarete eta 
desberdintasunak badaude, mesedez, 
esan)  

 
Jostailu denda batean non egongo 
lirateke kokatuta?  

 

Protagonista den emakumerik dago? 
Zenbat? 

 

 

Bideo-joko honetara jolastu duzue? 
(talde mixtoa bazarete eta 
desberdintasunak badaude, mesedez, 
esan)  

 
Jostailu denda batean non egongo 
lirateke kokatuta?  

 

Protagonista den emakumerik dago? 
Zenbat? 

 

 

Abatarren (neska/mutila) artean desberdintasunak daude? 

 Emakumea Gizona 

Janzkera   

Ezaugarri 
pertsonalak 

  

Itxura    
 

Zein da bideo-jokoaren helburua? 

Uste duzue bideo-joko hau sexista dela? Eta matxista? 

 

Abatarren (neska/mutila) artean desberdintasunak daude? 

 Emakumea Gizona 

Janzkera   

Ezaugarri 
pertsonalak 

  

Itxura    
 

Zein da bideo-jokoaren helburua? 

Uste duzue bideo-joko hau sexista dela? Eta matxista? 
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1. Kat. Dinamika 2: Youtuben ez dut indarkeria partekatzen   

Sarean YouTuber batzuen aurkako gorroto diskurtsoak ematen dira, askotan eraso 

LFGTBIfobikoak eta sexistak izaten direlarik. Hau dela eta, ezinbestekoa da jarrera 

hauek normaltzat ez hartzea eta hauei buelta ematea. 

Helburuak:  

1) YouTuberren aurka burutzen diren erasoak normaltzat ez hartzea.  

2) Plataforma hauetan ematen diren erasoak aztertzea generoaren eta 

aniztasunaren ikuspuntutik. 

3) Erasoen aurreko kontzientzia kritiko eta (ziber)feminista sustatzea. 

Aurkezpena (ordu 1):  Arbelean “Hater” hitza idatziko da eta partaideei burura 

datorkien lehen hitza idaztea eskatuko zaie: 

• Nork jasotzen ditu mota honetako komentarioak? Zergatik uste duzue ematen 

direla? 

• Jazarpen forma bat dela uste duzue?  Honen aurka zerbait egitea posible dela 

uste duzue?  

 

Ondoren, partaideak bost taldetan banatuko dira eta eraso eta jazarpen 

(hetero)sexistak pairatzen dituzten YouTuberren aldeko mezuak pentsatzea eskatuko 

zaie. Behin esaldiak pentsatu eta gero, kartulina batzuetan idaztea eskatuko zaie eta, 

klasean eskegita uzteaz aparte, hauei elkartasuna adierazteko talde bideo bat 

grabatu ahal izango da. BI BATEN TRUKE! 
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1. Kat. Dinamika 3: Berdintasunaren eta ekitatearen aldeko YouTube-a 

Plataforma honetan mezu alternatibo eta berdintasuna sustatzen dituzten mezuak 

zabaltzen dituzten YouTuber ugari daude. Hala ere, ez dira oso ezagunak. 

Helburuak:  

1) Sarean ematen diren berdintasunaren eta aniztasunaren aldeko mezuak 

ezagutzera ematea.  

2) Berdintasunezko erreferente eta erreferente anitzagoak sustatzea.  

3) Sarean Beldur Barik jarrera praktikan jartzea.   

Azalpena (2 ordu): Partaideak bost taldetan banatuko dira. Talde bakoitzak gai bat 

landu beharko du: feminismoa; maitasun anitzak eta maitasun erromantikoa; 

edertasun kanon kritika; transexualitatea; eta LGTBI+ fobia. Honetarako, partaideek 

egokitu zaien gaia lantzen duen YouTuber bat aukeratu beharko dute eta hurrengo 

astean gaia lantzen duen bideo konkretu bat aurkeztea eskatuko zaie. Zehaztutako 

egunean, talde bakoitzak aukeratutako bideoa eta YouTuberra aurkeztuko du. 

Momentu honetan, aurkeztutako gaiaren inguruan eztabaidatzeko aukera egongo da 

eta, honetaz gain, bideo hauek jarraitzeko aukera sustatzeko ere. Era berean, Beldur 

Barikeko bideoak burutzeko erreferente positibo izango dira.  
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2. Kat Dinamika 1: YouTuberra egun batez 

Sarean Beldur Barik jarrera modu aktiboan praktikan jartzean eta YouTuben ematen 

diren berdintasunezko eta anitzagoak diren diskurtsoak ezagutzera ematean datza. 

Helburuak:  

1) Sarean ematen diren berdintasunaren eta aniztasunaren aldeko mezuak 

ezagutzera ematea.  

2) Berdintasunezko erreferente eta erreferente anitzagoak sustatzea.  

3) Sarean Beldur Barik jarrera praktikan jartzea.   

Azalpena (2-3 ordu):  Partaideak bost taldetan banatuko dira. Talde bakoitzak 

hurrengo gairen bat lantzen duen erreferentziazko YouTuber bat aukeratu beharko 

du: feminismoa; maitasun anitzak eta maitasun erromantikoa; edertasun kanon 

kritika; transexualitatea; eta LGTBI+ fobia. Haien bideo bat aukeratuko dute eta, hori 

erreferentziatzat hartuta, proposatutako gairen baten inguruko 2-3 minutuko bideo 

propioa grabatzea eskatuko zaie.  Bideo hau grabatzeko talde lana egin beharko dute, 

bata zuzendaria izango da, beste batzuk protagonistak, gidoilariak… Garrantzitsua 

da ideien sorkuntzan eta aukeratutako bideoak gida bezala erabiltzen laguntzea.  2 

ordutako denbora tartea eman ostean, bideo guztiak ikasgelan ikusiko dira eta 

landutako gaien inguruko eztabaida zehatzak burutzeko aukera egongo da. 

 

*Salbuespen gisa, praktika hau burutzeko ikasgelan telefono mugikorren erabilera 

beharrezkoa izango da, lan erraminta gisa. 
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2. Kat. Dinamika 2:  Ez ditut indarkeria eta sexismoa partekatzen 

Sarean Beldur Barik jarrera modu aktiboan praktikan jartzean eta YouTuben ematen 

diren berdintasunezko eta anitzagoak diren diskurtsoak ezagutzera ematean datza. 

Helburuak:  

1) Sare sozialetan errepikatzen diren eraso sexista eta sexualak ezagutzea eta 

honen zergatien inguruan hausnartzea. 

2) Ziberjazarpen sexual kasu baten aurrean neskak errunduntzen dituzten ideiak 

saihestea. 

3) Ziberjazarpen sexual, sexista eta/edo LGTBI+fobikoak saihesteko baliabide 

emozional eta sozialak eskaintzea. 

Azalpena (ordu 1):  Partaideak lau taldetan banatuko dira. Talde bakoitzari jarraian 

topatu daitezkeen kasuen fitxa bana banatuko zaio. Talde bakoitzari egokitutako 

kasuaren inguruan eztabaidatzeko eta komentatzeko denbora eman ondoren, 

amankomunean jarriko dute. Garrantzitsua da jarraian azalduko diren aspektuak 

lantzea: 

• Nola sentiarazten gaituzte honelako kasuak? Gertatzen dira? Zergatik ematen 

dira nesken aurka? 

• Mutilen aurka zer nolako erasoak ematen dira? Zergatik? 

• Nork dauka erantzukizuna? (neska errunduntzen bada, oso garrantzitsua 

izango da idea horren inguruan lan egitea, jarrera hauen atzean dauden 

sexismoa eta matxismoaren inguruan hausnartzea eta talde erantzukizuna 

lantzea). 

• Nola lagundu geniezaike? Zer egin genezake? (talde laguntzan eta eraso 

hauek pairatu ditzakeen pertsonari babesa eskaintzeak duen garrantziaren 

inguruan egin beharko da indarra) 
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KASUA: UNAI 

 

Klase kideak WhatsApp talde bat daukazue,  elkarri adarra jo, barre batzuk egiten dituzue…  

baina, egia esan, Unai izaten da adar jotze eta irain gehien jasaten dituena: antxoa, lodikote, 

marikoi…  

Batzuetan barregarria izaten da baina beste batzuetan ez da batere barregarria izaten. 

Klase kideek bere koadernoa nola apurtu dioten ikusi duzu, kalkulagailua ezkutatzen diotela,  

eta lehengo egunean, ateari egundoko kolpea ematen ikusi zenuen Unai, etsipenez betea. 

Negarrez ikusi zenuen baina laguntzarik ez zuela nahi eta baketan usteko esan zizun… 

Hurrengo egunean, Unai biluzik agertzen den argazkiak heldu zitzaizkizuen mugikorretara. 

 

● Gerta litezkeen egoerak direla uste duzue? Zergatik? 

● Antzeko kasuak ezagutzen dituzue? 

● Zer nolako emozioak sentituko zituen Unaik egoera hauen aurrean? 

● Nola lagun genezake? 
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KALEKO KASUA 

 

Bikote bat harreman sexualak mantentzen erakusten duen bideo bat heldu zaizu. 

Kasualitatez, bideoan agertzen den neska ezagutzen duzu, lagun baten laguna da. Egia 

esan, neska hori mutil askorekin egoteagatik da ezaguna edo hori diote behintzat, beraz, ez 

zaizu hain arraroa egin kalean erlazio sexualak izaten irudikatzen duen bideo horretan 

ikustea. Hala ere, gertatutakoaren inguruko informazio gehiago nahi duzu eta partekatzen 

dituzuen lagunekin kontaktuan jartzen zara. Hauek, neska oso txarto pasatzen dabilela 

kontatu dizute, bere buruaz beste egiten saiatu dela, ez duela bere etxetik atera nahi bideoa 

YouTubera hiru aldiz igo dutelako eta jazarpen etengabea jasaten dabilela Facebook eta 

Twitterren bitartez. Bere profil guztiak ixtea erabaki du. Honetaz gain, mutilari ezer gertatu 

ez zaiolaz ohartzen zara eta, harago, batzuk bere “ekintza gogoangarriagatik” zoriontzen 

dutela. 

 

● Gerta litezkeen egoerak direla uste duzue? Zergatik? 

● Antzeko kasuak ezagutzen dituzue? 

● Zer nolako emozioak sentitu ahal izan ditu neska honek? 

● Nola lagun genezake? 
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 KASUA: LAIDA 

Gustatzen zaizun seriea ikusten zabiltza etxean, lasai-lasai, eta bat-batean ezagun batek 

argazkia bidaltzen dizu WhatsApp-era hurrengoa galdetzen: 

 

Argazkia irekitzen duzu eta… bai, zure laguna da, larru gorritan dagoena!  Segituan, zure 

lagunari idazten diozu, WhatsApp-etik pasatzen ari dabiltzaten argazkiaren berri emateko 

eta hurrengoa erantzuten dizu: 

 

Zuk bazenekien tipo hori ez zela zure lagunarentzako egokia eta egunen batean antzeko 

zerbait gertatuko zela… Lagunari argazki hori jende askori heldu bazaio galdetu diozu eta 

mundu guztiak duela esaten dizu. Twitterren eskegi dutela esaten dizu eta bere gurasoak 

honetaz enteratzearen beldur da. Orain mundu guztiak “zantar” deitzen du. 

● Gertatu daitezkeen egoerak direla uste duzue? Zergatik? 

● Antzeko kasuak ezagutzen dituzue? 

● Zer nolako emozioak sentitu ahal izan ditu Laidak? 

● Nola lagundu geniozaioke? 
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KASUA: SARA 

 

Sarak hurrengo argazkia1 igo du Instagramera eta perfil 

irekia zuenez, jende askok irain ugari bota dizkio “mari 

celulitis” “nazkagarri”, “culo gordo”… bezalakoak idatziz.  

Jendearen erreakzioak ikustean, bikinian agertzen den 

beste argazki bat igotzea erabaki du, baina oraingo 

honetan aurrez aurre agertzen den bat. Nahiz eta jasotako 

irain guztiak direla eta txarto sentitzen den eta bere itxura 

fisikoagatik arduratua dagoen, komentario guzti horiei aurre 

egin behar diela uste du. Jendeak ikus dezala hamaika 

gorputz daudela! 

 

● Gerta daitezkeen egoerak direla uste duzue? 

Zergatik? 

● Antzeko kasua ezagutzen dituzue? 

● Zer nolako emozioak sentitu ahal izan ditu Sarak? 

● Nola lagun genezake? 

 

 
1 Carleigh O’Connell-en historio erreala https://www.diariosur.es/gente-estilo/201407/11/joven-

acosada-companeros-leccion-20140711100010.html 
 
 

https://www.diariosur.es/gente-estilo/201407/11/joven-acosada-companeros-leccion-20140711100010.html
https://www.diariosur.es/gente-estilo/201407/11/joven-acosada-companeros-leccion-20140711100010.html
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2. Kat. Dinamika 3: Ligoteoa 3.0 

Adin talde honetan harreman afektibo- sexualekin esperimentatzen hasten dira. 

Harreman hauek, berezko sozializazio prozesuaren eraginez, etengabeko 

kontraesan eta eskema mingarriz betea daude: maitasun erromantikoaren mitoak, 

genero rolak eta abar. Hau dela bide, harremanetan mekanismo matxistak 

normalizatzeko arriskua agertzen da, (ziber)kontrolarekin gertatzen den moduan. 

Helburuak:  

1) Praktika digitalen atzean ezkutatzen diren maitasun erromantikoaren mitoak 

eta genero rolak zalantzan jartzea. 

2) Berdintasunean oinarritutako, horizontalak eta osasuntsuak diren harremanak 

(afektibo/sexual) eraikitzeko jarraibideak eskaintzea.  

3) Neskek  haien harremanen inguruan erabaki ahal izateko  (eta, beharrezkoa 

ikustekotan, hauek bukatzeko ahalduntze baliabideak eskaintzea. 

Azalpena (ordu 1): banaka, erlazio afektibo baten inguruan (daukatena edo izan nahi 

dutena) pentsatzeko eskatuko zaie. Jarraian, bi zirkulu marrazteko eskatuko zaie: 

zirkulu bat beraien buruaren errepresentazioa izango da; eta bestea, bikote edo 

bikote posible horren errepresentazioa. Honetara, zirkulu horiek nola egotea 

gustatuko litzaiekeen marrazteko eskatuko zaie (zentrokide, intersekzionalizatuak 

edota banatuak). Era berean, zirkulu hauetan bikotekidearekin partekatzea gustatuko 

litzaizkiena eta partekatzea gustatuko ez litzaizkiena adieraztea garrantzitsua da. 

Zehazki, haien bizitza birtualeko zein elementu partekatzea gustatuko litzaien 

galdetuko zaie (pasahitzak, argazkiak…). Era berean, oso garrantzitsua da beraien 

limiteak non dauden adieraztea. Bukatzen dutenean, hurrengo ideiekin talde 

eztabaida burutu daiteke: 

• Dena partekatzea ona da? Ez duzue uste pertsona bakoitzak espazio 

propioa izan behar duela? Eta sarean? Non jarriko genituzke limiteak bai 

sare barruan zein kanpoan?  (Eztabaida hauetan garrantzia handikoa da 

ziberkontrolaren inguruan hitz egitea, harremanen barruan ematen den 

mekanismo mingarria izanik).  

• Harremanengatik sufritzen dugu? Zergatik? Zergatik uste duzue ideia 

hauek ditugula? (maitasun erromantikoaren mitoak aipatzea ondo 

legoke). 
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3. Kat. Dinamika 1:  Nire influentzia propioa  

Adin tarte honetan sare barruan aldarrikapen ekintzak burutzeko aukera dago. 

Honengatik, sarean ematen den “postureoa”ren kontra eta Beldur Barik Jarreraren 

erantzun aktiboa sustatzeko hurrengo ekintzak proposatzen dira: 

Helburuak:  

1) Sare sozialetan erreproduzitzen diren edertasun patroiak zalantzan jartzea. 

2) Gorputz anitzen eta ekialdeko (zuria) sistematik eta sexistatik inposatzen diren 

patroietatik aldentzen diren gorputzen normalizazioa. 

3) Sare sozialen barruan ematen diren edertasun kanonen kontrako Beldur Barik Jarrera 

sustatzea. 

Azalpena (2 ordu): Ekintzarekin hasi aurretik (ziber)indarkeria sinbolikoaren inguruko 

hausnarketa burutu daiteke proposatzen diren hurrengo galderekin: 

• Zer da “postureoa”? Zergatik sortu da?  

• Zer eskatzen die neskei? Eta mutilei?  

• Nola sentiarazten gaitu?   

• Zein da argazki hauen jatorria eta zeintzuk izan daitezke bere ondorioak? 

Partaideak 4 edo 5 taldetan banatuko dira eta “postureoa”ri aurre egiteko kanpaina bat 

burutzeko eskatuko zaie. Honetarako, kanon hauek apurtzen dituzten argazkiak ateratzeko 

edota esloganak idazteko eskatuko zaie. 
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3. Kat. Dinamika 2: Ligoteoa 3.0 

Aurreko etapekin alderatuta, adin tarte honetan sare zehatz batzuk erabiltzen dituzte 

gazteek ligatzeko, Tinder, Ulindr edota Grindr besteak beste. Elkar eragiteko eta 

eskema tradizional batzuk apurtzeko (gorputzik gabe, heteronormatibitatea apurtzen 

duten pertsonentzako espazioa…) espazio iraultzaileak izan daitezke, baina honetan 

ere jarrera sexistak ematen dira. Honenbestez, jarrera hauek lantzea berebiziko 

bihurtzen da baita Beldur Bariken bitartez argitara ematea. Honela, hurrengo ekintza 

planteatzen da: 

Helburuak:  

1) Ulindr, Grindr eta Tinder-en ematen diren erlazioen atzean dauden genero 

patroi eta maitasun erromantikoaren mitoak zalantzan jartzea. 

2) Errespetuan eta bedintasunezko tratuan oinarritzen diren jarraibideak 

proposatzea. 

3) Sare Sozialetan Beldur Barik Jarrera sustatzea. 

Azalpena (2-3 ordu): Hasteko, garrantzitsua da plataforma berri hauen inguruan 

hausnartzea. Horretarako, hurrengo galderak proposatu daitezke: 

• Ligatzeko forma eta espazioak aldatu dira?  

• Zer iruditzen zaizkigu Ulindr, Grindr eta Tinder bezalako sareak? 

Hoberako edo txarrerako direla uste duzue?  

• Egoera deserosoak ematen dira? Zer motatakoak? Zergatik?  

Eztabaidatu ondoren, ikaskideak 4 edo 5 taldetan banatuko dira. Talde bakoitzari, 

kalean, unibertsitatean, beste gela batzuetan (testuinguruaren arabera) aurki 

dezaketen pertsona bati pasatuko lioketen gai honen inguruko inkesta bat 

diseinatzeko eskatuko zaio. Lortutako emaitzen arabera, praktika honetan 

oinarritutako kanpaina bat sortu beharko dute plataforma hauen barruan. 
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3. Kat. Dinamika 3: Feminismoan Saretuz 

Proposatuko den hurrengo ekintza ahizpatasun eta ahalduntze digitalean oinarritzen 

da. 

Helburuak:  

1) (Ziber)feministak ezagutzea eta ezagutzera ematea. 

2) Ahizpatasun sareak eratzea bizitza birtualaren barruan. 

3) Sare sozialetan dauden edertasun kanonei aurre egiteko Beldur Barik Jarrera 

sustatzea. 

Azalpena (egun batzuk): Partaideak bost taldetan banatuko dira. Talde bakoitzak 

feministak diren 5-8 pertsona bilatu beharko ditu, baita 3 elkarte feminista ere. 

Topatutako informazioarekin honen alderdirik esanguratsuak batzen dituen blog bat 

eratzeko aukera dago 
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AHALDUNTZE DIGITALA: PARTEKATU KLIPA 

 

 

 

KLIP honetan, aurretiaz azaldutako dinamikak laguntzeko interesgarriak izan daitezkeen 

zenbait bideo eta telesail emango dira aditzera. Gogoratu! Proposatzen diren bideo edota 

serieak talde eztabaidekin bateratu daitezke: 

BIDEO ZEHATZAK 

● Doble Check bideoa. Ziberkontrolarekiko kritika bat burutzen du eta ziberkontrol 

jarrera desberdinak erakusten ditu:  

https://youtu.be/8tmB-wF_l3c 

● Leyendo a mis Haters bideoa. Ziberjazarpen sexista eta LGTBI+fobikoaren inguruan 

hitz egiten duen Yellow Mellow YouTuberra (nerabeentzako oso ezaguna): 

https://youtu.be/1RD0kt_w_vA 

FILM ETA TELESAILAK 

Postureoak edertasun kanon batzuk lortzeko eragiten duen presioaren inguruan lan egiteko, 

Nerve filma proposatzen da. Nerabeek erabiltzen dituzten kodigoetan oinarritzen da eta sare 

sozialek nerabeengan eragiten dituzten presioen inguruko kritika bat burutzen du, moda 

batzuk jarraitzearen ondorioak islatuz. 

Zehazki,  ziberjazarpen sexual eta sexistaren inguruko talde eztabaida burutzeko “Por 13 

Razones” (Netflix) telesailaren lehen kapitulua ikustea gomendatzen da. Kapitulu honetan, 

nerabe batek pairatzen duen ziberjazarpen sexual eta sexista azaltzen da, eta honek 

neskarengan duen eragina. 

GAI HAUETAZ ARITZEN DIREN YOUTUBE KALANAK  

Aniztasunaren, feminismoaren eta genero estereotipoen inguruan hitz egiten duten hainbat 

YouTube kanal eta YouTuber daude. Beldur Bariketik hurrengo kanaletan miatzera 

gonbidatzen zaituztegu, landu nahi duzuen gaira gehien egokitzen den bideoa aukeratzeko: 

✔ PsicoWoman  

✔ Tripletz 

✔ La FlorNegra 

✔ QueerAvengers 

✔ Gui Martins

https://youtu.be/8tmB-wF_l3c
https://youtu.be/1RD0kt_w_vA
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Beldur Barik programa hurrengo sare sozialetan topatu dezakegu: Facebook, Twitter; 

Instagram eta Spotify. Sare hauek, programaren inguruko edukiak eta Beldur Barikek 

aurrera eramaten dituen ekimenak zabaltzeko erabiltzen ditugu. Animatu eta partekatu 

ezazu Beldur Barik Jarrera! 

Burutu duzuen lana sare sozialetan partekatu nahi duzue? Hauek dira Beldur Barik Jarrera 

zabaltzeko dauden aukerak: 

 

Twitter: 

http://twitter.com/beldurbarik Edukiak partekatzeko erabili daitekeen hastag-a: 

#BeldurBarik19.  

 

Instagram: 

Gaiarekin lotura duten eduki berriak gehitzeko @BeldurBarik erabiltzen dugu 

eta hurrengo hastags-ak jarri:  #BBjarrera, #BeldurBarik19, 

#BBTopaketa2019… 

 

Facebook: 

http://www.facebook.com/beldurbarik Gu etiketatzeko orriaren aurrean 

jarri(@BeldurBarik).  

 

 

Spotify: 

Sartu https://www.spotify.com/es/-en bilatu eta jarrai iezaguzu! Gure zerrendak 

ere partekatu ditzazkezu Facebook edo Twitter bitartez. Eman “gustatzen zait” 

Facebook  eta birtuiteatu! 

 

http://twitter.com/beldurbarik
http://www.facebook.com/beldurbarik
https://www.spotify.com/es/
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Gazte eta nerabeek presio sozial ezberdinekin bizi dira eta hauei aurre egin behar diete, eta 

hauetariko bat haien gorputzekin zerikusia duena da. Komunikazio kanal eta medio 

desberdinetatik gorputzen fikziozko ideal baten inguruko mezuak zabaltzen dira eta hauek 

neska-mutilen autoestimua eta haien imajinario kulturalak mugatzen eta mintzen dituzte. 

 

Gure gorputza gure lurraldea izan arren, non bizi garen, kanpo 

presio eta presio mediatikoek bidaltzen dituzten mezuen 

indarrak hauetatik deskonektatuta bizitzea dakarte. Honek 

nerabe eta gazteen eragiten die batez ere. Etengabeko mezu 

hauekiko zaurgarritasun handiko etapak diren hauek, 

nortasunaren garapenerako oso garrantzitsuak diren faseak 

direlako, non identifikazio prozesuak eta autoestimuaren 

garapena ematen diren. Horrela, etapa hauetan bereziki 

garrantzitsua da erreferenteen hartzea eta taldearekiko 

atxikimendu sentimendua.   

 

Gorputz erreferente hauek genero estereotipo eta kodigoei 

erantzuten diete. Nesken kasuan, hurrengoa eskatzen zaie: argal egotea, txikia izatea, 

makillatua eta depilatua joatea, arropa jakin batzuk janztea…; mutilen kasuan, ordea, 

hurrengoak: handiak eta indartsuak izatea eta, azken urteotan, depilatuak egotea, kirol 

marka zehatzak janztea… Kanon hauek bi zentzuetan inposatu dira eta, gainera, moral 

lodifoboa duen jendarte batean bizi gara. Azken honek, nerabe eta gazteak intseguritatez 

eta antsietatez josi ditu, eta ondorioz, gaixotasun jakin batzuk areagotu dira. Hau dela eta, 

indarkeria sinbolikoaz edo “edertasunaren indarkeria”z hitz 

egiten da. 

 

Hala ere, indarkeria hau neska eta emakumeengan ezartzen 

da bereziki, haurtzarotik gaztearora aurre egin behar izan diote 

eta. Beraien gorputzak gauza bihurtzen eta sexualizatzen 

dituzten jostailu, telesail, aldizkari eta medioekin bizi izan dira. 

Edertasun kanon hau (nahiz eta gaixotia izan) arrakasta 

ekonomiko eta sozialarekin lotzen da maiz,  emakumearen 

gorputza salmentak igotzeko tresna bezala erabiltzen delarik.  

 

Indarkeria sinbolikoa: 

Eskema kultural eta 

sozialak 

barneratzerakoan 

ematen den indarkeria 

estruktural eta ikusezina 

da. Hau, barneratua eta 

normaltzat eman arren, 

min handia eragiten du 

eta erlazio bertikalak 

eragiten ditu. 

Postureoa: Jende 

guztiak antzeko estiloa 

duten argazkiak 

ateratzeari aipamen 

egiten dion terminoa, 

gazteen artean 

erabilitakoa.  Indarkeria 

sinbolikoak eragindako 

irudien homogenizazioa 

da. 
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Emakumearen gorputza askotan irudikatua eta publizitatua izan bada ere, gutxitan eman da 

berauen irudi erreibindikatiboa edo emakumeak izan dira haien buruak irudikatu edo 

proiektatu dutenak. 

 

Hori gutxi balitz, saldutako irudi guztiek beste diskriminazio batzuekin bat egiten dute: 

adinkeriarekin, arrazakeriarekin, gaitasunarekin… Hau da, proiektatzen diren irudiak ideal 

zuria eta gaztea den, errekurtso ekonomikoak dituen eta aniztasun funtzionalik aurkezten 

ez duen ideal bati dagokie. ERAKUSTEN DUTEN HORI OROKORRA ETA PERFEKTUA 

DENA IZANGO BALITZ BEZALA!  

 

Ez da telebistaren, publizitatearen, jostailuen arazoa soilik. 

Gaur egun, sare sozialak ere tartean daude eta, bereziki, gazte 

eta nerabeen artean erabilienetarikoa den Instagram.   Sare 

honek bere erabilera guztia irudiaren proiekziora bideratzen du, 

orokortutako “postureo” bat garatu da eta, honek, lehen 

aipatutako kanon eta genero estereotipoak ditu oinarri. 

 

Era honetara, proiektatzen diren mezu, irudi eta ideia hauen 

aurrean erresistentziak garatzea eta hausnarketa eta borroka 

espazioak sortzea funtsezkoa da. Azken finean, Beldur Barik 

Jarrera praktikara eramatea. Ezinbestekoa da txip eta begirada 

aldaketa bat gauzatzea eta jarrera positibo batekin gorputz 

desberdin eta anitzak ikusaraztea.  

 

Aipatutakoa lortzeko eman beharreko lehen pausuetariko bat da gorputzei behar besteko 

garrantzia ematea, hauekin konektatzea eta bakoitza den bezala izateko ahalduntzerako 

lurralde bezala onartzea. Honetarako funtsezkoa bilakatzen da gorputzen babeserako eta 

zainketarako espazioak eta praktikak sortzea, hauek mimatzeko eta modu positiboan 

tratatzeko. Laburbilduz, gorputz ahalduntze bat egitea gure gorputzak gureak direla 

sentitzeko eta hauek eraldaketa agente bezala ulertzeko. 

 

Neurri berean, funtsezkoa da munduan existitzen diren gorputz anitzetaz ohartuta egotea 

eta hauek ikusaraztea eta zein aberasgarria den hau eta zenbateko berdintasuna sortzen 

duen. Laburbilduz, guztiontzako malgutasun handiago bat.  

Gorputzaren agentzia: 

Gorputza ez da tresna, 

elementua edo objektua 

soilik, gure 

elkarbizitzaren ardatza 

da, bere bitartez 

esploratzen dugu eta bizi 

gara, eta aldaketak 

gauzatzeko ahalmena 

dauka. Gorpuztasunaren 

inguruko irudi 

postitiboagoa. 
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BB Jarreraren muina bideoetan lantzeko eta barne hartzeko hurrengoa kontutan hartzea 

garrantzitsua da: 

● Beldur Barik Jarrera indarkeria sexista eta emakumeek pairatzen dituzten egoera 

desparekatuei aurre egiten dien jarrera urratzaile, aktibo eta positiboa da. 

● Beldur Barik Jarrerak errespetua, berdintasuna, 

askatasuna, erantzunkidetasuna eta 

indarkeriarenganako mespretxu osoa ditu oinarri gisa.  

● Beldur Barik Jarrerak kultura matxista eta indarkeria 

sexistak barne hartzen dituen indarkeria mota guztiei 

aurre egiteko eta egoerak eraldatzeko konpromiso 

pertsonal eta kolektiboa barne hartzen du. 

● Edozein pertsonak landu dezake Beldur Barik Jarrera. 

Hau da, edonor izan daiteke jarrera konstruktibo baten bidez aldaketa sozial edo 

pertsonala gauzatu dezakeen jarrera baten erakuslea. 

● Beldur Barik Jarreraren bidez, nesken ahalduntzea gauzatu dezakegu eta baita 

indarkeria sexistari aurre egiteko jokaera aktiboak bultzatu ere. 

● Beldur Barik Jarreraren bidez, mutilok indarkeria sexistari aurre egiteko jokaera 

aktiboa izan dezakegu, gizontasun patroi hegemonikoa zalantzan jarriz. 

● Beldur Barik Jarrerak, kontzientzia kritikoa, sare feminista bat eta parte hartze 

aktiboa sustatzen ditu. 

● Beldur Barik Jarrerari esker, hurrengoak egin ditzakegu: ezarritako edertasun 

kanonak baztertu; sare sozialetan burutzen den kontrolari aurre egin; transfobia 

arbuiatu eta nortasun aniztasuna aintzat hartu; heteronormatibitateak mugarritzen 

dizkigun patroiak gainditu… 

● Zehazki, Beldur Barik jarrerak gorputz anitzak ikusarazten ditu, energia eta 

positibotasunarekin. Era berean, norbanakoak bere gorputzarekiko duen harremana 

hobetzean oinarritzen da; genero estereotipoei erantzuten dion edertasun 

kanonaren aurka borroka eginez.
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1.Kat. Dinamika 1:  Munduan dauden gorputzak 

Aniztasuna eta gorputzak landu eta edertasun kanonak apurtu nahi badituzue, 

hurrengo dinamika egin zenezakete, hurrengo helburuak dituelarik:   

Helburuak:  

1) Gorputzen aniztasuna ikusaraztea (kulturala, arrazazkoa, adinekoa, 

funtzionala…). 

2) Jendartetik inposatzen diren edertasun kanonak zalantzan jartzea. 

3) Norbanakoaren irudiarekiko Beldur Barik Jarrera sustatzea. 

Azalpena (ordu 1): Partaideak 5 taldetan banatuko dira eta burura etortzen zaizkien 

gorputz mota guztiak marrazteko 20 minutu izango dituztela esaten zaie. Anitzak 

diren gorputz kopuru handiena marrazteko gai izan den taldea izango da irabazlea. 

Gerora, talde bakoitzak egindakoa aurkezten du. Aurkezterako orduan garrantzitsua 

da gorputzen aniztasuna ikusaraztea (argalak, lodiak, bajuak, altua…), baita beste 

aniztasunik ikusarazi duten ere aipatzea: kultura desberdinak, aniztasun funtzionala, 

arrazialtasun desberdinak, etab. Aurkezpenean, hurrengo galderak bota daitezke: 

• Aldizkarietan, telebistan… honenbeste gorputz ikusten dira? Zergatik? 

• Gorputz aniztasuna errespetatzen eta balioan jartzen dugu? 

• Zer nolako eragina du errealitate hau ezkutatzeak? 

• Gorputz desberdinak sarriago ikustea garrantzitsua izan daitekeela uste 

duzue? 
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1.Kat. Dinamika 2:  Nire gorputza positiboan 

Gorputzen lanketa positiboa eta hauekiko konexioa sustatzeko hurrengo dinamika 

proposatu daiteke:   

Helburuak:  

1) Gorputzekin modu positiboan konektatzea. 

2) Gorputzen ahalduntzea burutzeko jarraibide batzuk eskaintzea. 

3) Autoestimua eta norberaren irudia modu positiboan lantzea. 

Azalpena (ordu 1):  Musika lasaia aukeratzen da eta lurrean etzatea eskatzen zaie, 

nahi duten moduan, baina eroso suertatzen zaien leku batean. Begiak ixtea eskatzen 

zaie eta hurrengoa azalduko diegu: “Hartu arnasa sakonki eta zuen ile, begi, aho, 

eskuetan…. (nahi ditugun gorputzeko atalak aipa daitezke) fijatu zaitezte. Gutxitan 

ematen diogu gorputzari behar besteko arreta, baina bertan gaude, horri esker 

mugitzeko edo jateko aukera daukagu, izateko…  Hala ere, ia beti mezu negatiboak 

bideratzen dizkiogu, gutxitan jartzen diogu arreta eta baloratzen dugu. Baina pentsatu 

ezazue gure gorputza zein garrantzitsua den… pentsatu asko gustatzen zaizuen 

gorputz atalean… ukitu, laztandu eta pentsatu zein gutxitan ematen diogun duen 

balorea eta zein gutxitan egokitzen diogun positiboa den adjektiboren bat. 

Ondoren, begiak irekitzea eta gustatzen zaien gorputzeko atal hori marraztea 

eskatuko zaie. Era berean, haien gorputzei eskutitz bat idaztea eskatzen zaie, non  

sentitu dutena eta pentsatzen dutena deskribatzen duten, garrantzitsuena haien 

buruekiko positiboak diren mezuak idaztea izanik. Bukatzea, hurrengo eztabaida 

sortu daiteke: 

• Gorputzak ondo tratatu ohi ditugu? Zergatik? 

• Bidaltzen dizkiogun mezuak positiboak edo negatiboak izaten dira? 

Zergatik gertatzen da hau? 

• Zer egin genezake guzti hau aldatzeko? 

Dinamikarekin bukatzeko, borobil batean esertzeko eta eskuak gurutzatu ditzatela 

eskatu ahal zaie. Eskuineko eskuarekin, eskuinean dagoen pertsonaren eskua 

laztanduko dute; eta, ezkerreko eskuan, laztanak jasoko dituzte. Borobil honekin 

norberaren burua ondo tratatzearen eta baloratzearen garrantziaren inguruko 

hausnarketara gonbidatuko zaie. 
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1.Kat. Dinamika 3:  Kontrapublizitatea 

Komunikabideetatik erreproduzitzen diren edertasun kanonen inguruan lan egiteko, 

hurrengo talde jarduera proposatu daiteke: 

Helburuak:  

1) Komunikabideetatik erreproduzitzen diren edertasun kanonak zalantzan 

jartzea. 

2) Indarkeria sinbolikoaren aurreko ikuspegi kritiko eta aldarrikatzaile bat 

sustatzea. 

Aurkezpena (ordu 1):  Proposamen kontrapublizitarioarekin hasi aurretik, edertasun 

kanonen eta haien eraginaren inguruko eztabaida bat sustatu daiteke. Edertasun 

kanonak erreproduzitzen dituzten iragarki batzuk bilatu daitezke ere. Jarraian zenbait 

uzten dizkizuegu: 

● Invictus eta Olympéa koloniak: https://youtu.be/wCozFRta-jk 

● Kazam: https://youtu.be/RW1l8cWKCO0 

● Ligeresa: https://youtu.be/u9d24xT8GQ8 

● Venus: https://youtu.be/hRBxttZY2Zc 

Halaber, talde eztabaida burutzeko hurrengo galderak proposatu daitezke: 

• Irudi hauek eragina dute gugan? Zein zentzutan? 

• Zer da gorputz osasuntsu bat izatea? Komunikabideetan agertzen diren 

gorputzak osasuntsuak direla uste duzue? 

• Zer eskatzen zaie neskei? Eta mutilei? 

Partaideak bost taldetan banatzen dira eta bakoitzari jarraian topatzen den  

kontrapulizitate fitxan agertzen diren produktuetatik bana esleitzen zaio. 

Estereotipatutako irudi bisual horien apurketa burutzen duen spot publizitario bat 

egitea eskatuko zaie, goiburua barne. Iragarkia eta goiburua pentsatuak 

dituztenean, talde bakoitzak haien kontrapublizitate spota antzeztera aterako dira. 

https://youtu.be/wCozFRta-jk
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2. Kat.  Dinamika 1: Gorputzaren Mapa 

Helduagoak diren gazteei bideratutako dinamika, gorputzak modu positibo batean 

lantzeko. Hurrengo jarduera proposatzen da, helburu hauekin: 

Helburuak:  

1) Gorputzekin modu positiboan konektatzea. 

2) Gorputz ahalduntzerako jarraibide batzuk eskaintzea. 

3) Autoestimua eta norberaren irudia modu positiboan lantzea. 

4) Gorputzen aniztasuna ikusaraztea (kulturala, arrazazkoa, adinarena, 

funtzionala…). 

Aurkezpena (ordu 1): Banakako eta hausnarketarako dinamika da hau. Aurrera 

eramateko, erlaxamendura gonbidatzen duen musika lasaia aukeratu daiteke. Haien 

gorputza mapa bat balitz bezala marraztea eskatzen zaie.  Behin hau egin ondoren, 

hurrengo azalpena emango zaie: gorriz, noizbehinka baloratzen ez ditugun edota 

mezu negatiboak jasotzen dituzten gorputz atalak markatu behar dituzte. Ondoren, 

berdez markatu beharko dituzte gustuko dituzten atalak. Litekeena da positiboak 

baino marka negatibo gehiago egotea eta nesken artean nabariagoak izatea. 

Pertsonifikatu gabe,  hurrengo eztabaida egin daiteke: 

• Gorputz desberdinak onartzen ditugu? Zergatik? 

• Zer da gorputz perfektua izatea? Neskei nola egotea exijitzen zaigu? Eta 

mutilei? 

• Nondik datoz ideia horiek? 

• Txarto sentitu ohi gara horregatik? 

• Zer egin genezake hori aldatzeko? 

 

Eztabaida eta gero, gorriz eta berdez agertzen diren atal horietara bideratutako mezu 

eta piropo positiboak idaztea eskatzen zaie, bereziki haien buruei zuzenduak. 
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2.Kat. Dinamika 2: Postureoa positiboan 

Postureoaren aurkako Beldur Barik Jarrera bultzatzeko asmoz, hurrengo ekintza 

planteatu daiteke: 

Helburuak:  

1) Sare sozialetan erreproduzitzen diren edertasun patroiak zalantzan jartzea. 

2) Gorputz aniztasuna ikusaraztea. 

3) Indarkeria sinbolikoaren aurreko ikuspegi kritikoa eta aldarrikatzailea sustatzea. 

Azalpena (2 ordu):  Sare sozialetan ematen diren presio sozialen, batez ere 

postureoaren, inguruko talde eztabaida eta hausnarketa batekin hasi daiteke 

dinamika. Horretara, hurrengo galderak proposatu daitezke: 

• Zein da postureo honen jatorria? 

• Argazkietan nola ateratzen garen kezkatzen gaitu? 

• Zer da gorputz perfektua izatea? Neskei nola egotea exijitzen zaigu? Eta 

mutilei? 

• Nondik datoz ideia horiek? 

• Gorputz desberdinak onartzen ditugu? Zergatik? 

• Adibidez, ideia/estereotipo horiekin apurtzen duen norbaitek argazki bat atera 

eta Instagramera igotzen badu, zer gertatu daiteke? 

• Txarto sentitu ohi gara horregatik? 

• Zer egin genezake hori aldatzeko? 

Eztabaida burutu ondoren, postureoaren aurka doazen argazkiak ateratzeko 

Photocall bat egingo dela azaltzen zaie. Garrantzitsua da aniztasuna balioztatzea, 

makillajerik gabe agertzea, naturaltasunez eta ondo pasatuz. Hau da, Beldur Barik 

Jarrera islatzea. 

**Photocall hau, argazkiekin batera, modu sinbolikoan institutuko, klubeko eta 

abarreko, pasilloan edo sarreran jarri daitezke… Beldur Barikerako materiala ere izan 

daiteke. 
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2. Kat. Dinamika 3: Gorputzak positiboan   

Gorputzaren lanketa positiboa egiteko hurrengo ariketa proposatzen da: 

Helburuak:  

1) Gorputzekin modu positiboan konektatzea. 

2) Gorputz ahalduntzea burutzeko jarraibide batzuk eskaintzea. 

3) Autoestimua eta norberaren irudia modu positiboan lantzea. 

Azalpena (ordu 1):  Musika lasaia aukeratzen da eta lurrean etzatea eskatzen zaie, 

nahi duten moduan, baina eroso suertatzen zaien leku batean. Begiak ixtea eskatzen 

zaie eta hurrengoa azalduko diegu: “Hartu arnasa sakonki eta zuen ile, begi, aho, 

eskuetan…. (nahi ditugun gorputzeko atalak aipa daitezke) fijatu zaitezte. Gutxitan 

ematen diogu gorputzari behar besteko arreta, baina bertan gaude, horri esker 

mugitzeko edo jateko aukera daukagu, izateko…  Hala ere, ia beti mezu negatiboak 

bideratzen dizkiogu, gutxitan jartzen diogu arreta eta baloratzen dugu. Baina pentsatu 

ezazue gure gorputza zein garrantzitsua den… pentsatu asko gustatzen zaizuen 

gorputz atalean… ukitu, laztandu eta pentsatu zein gutxitan ematen diogun duen 

balorea eta zein gutxitan egokitzen diogun positiboa den adjektiboren bat. 

Ondoren, begiak irekitzea eta gustatzen zaien gorputzeko atal hori marraztea 

eskatuko zaie. Era berean, haien gorputzei eskutitz bat idaztea eskatzen zaie, non  

sentitu dutena eta pentsatzen dutena deskribatzen duten, garrantzitsuena haien 

buruekiko positiboak diren mezuak idaztea izanik. Bukatzea, hurrengo eztabaida 

sortu daiteke: 

• Gorputzak ondo tratatu ohi ditugu? Zergatik? 

• Bidaltzen dizkiogun mezuak positiboak edo negatiboak izaten dira? 

Zergatik gertatzen da hau? 

• Zer egin genezake guzti hau aldatzeko? 

Dinamikarekin bukatzeko, borobil batean esertzeko eta eskuak gurutzatu ditzalela 

eskatu ahal zaie. Eskuineko eskuarekin, eskuinean dagoen pertsonaren eskua 

laztanduko dute; eta, ezkerreko eskuan, laztanak jasoko dituzte. Borobil honekin 

norberaren burua ondo tratatzearen eta baloratzearen garrantziaren inguruko 

hausnarketara gonbidatuko zaie. 
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3.Kat.  Dinamika 1: Indarkeria sinbolikoaren kontrako Akelarrea 

Indarkeria sinbolikoaren eta honen ondorioen hausnarketa egin nahi badugu, 

dinamika aproposa izan daiteke hau: 

Helburuak:  

1) Indarkeria sinbolikoaren erreprodukzioa aztertzea. 

2) Indarkeria honen ondorioak identifikatzea. 

3) Gorputzarekin lanketa positiborako eta norberaren babeserako jarraibideak 

ezartzea. 

Azalpena (1:30 ordu): Borobil bat osatuz lurrean eseriko gara eta akelarre bat egitea 

proposatuko zaie. Bi Post-it banatzen zaizkie: batean, bere gorputzarekiko egin 

zaizkien komentario mingarriak idatzi behar dituzte; eta bestean, beraiek haien 

buruekiko izan dituzten pentsamendu mingarriak. Honela, mezu guzti hauek 

borobilaren erdigunean jartzen dira, bi multzotan (beste batzuk esan dizkieten gauzak 

eta beraiek esandakoak bereiztuz) eta bi boluntario eskatzen dira, multzo hauek 

irakurtzeko.  Indarkeria sinbolikoak ezartzen duen presio hori sentitzeko, besoa 

altxatu liteke, eta mezuak irakurtzen diren bitartean altxatuta izan. Behin guztiak 

irakurrita, honen inguruko hausnarketa egin daiteke: jendarteak gure gain ezarri duen 

presio, zein kanal edo medio erabili dituzte honetarako eta abar. Hurrengo kontuen 

inguruan eztabaidatu daiteke: 

• Zergatik sortu da ondoeza hori? 

• Zer da gorputz perfektua izatea? Neskei nola egotea exijitzen zaigu? Eta 

mutilei? 

• Gorputz desberdinak onartzen ditugu? Zergatik? 

• Zer egin genezake hori aldatzeko? 

Eztabaida bukatzerakoan, garrantzitsua da bakoitzak begiak ixtea eta positiboa den 

eta gustuko duten haien gorputzaren inguruko zerbait pentsatzea.  Desberdinak eta 

bakarrak izatearen garrantziari balioa ematea. 
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3. Kat. Dinamika 2: Desberdintasunaren aldeko kanpainia   

Indarkeria sinbolikoaren kontra doan Beldur Barik Jarrera bultzatzeko asmoz 

hurrengo jarduera egin daiteke: 

Objetivos:  

1) Sare sozialetan erreproduzitzen diren edertasun patroiak zalantzan jartzea. 

2) Gorputz aniztasuna ikusaraztea. 

3) Indarkeria sinbolikoaren aurreko ikuspegi kritikoa eta aldarrikatzailea sustatzea. 

Azalpena (2-3 ordu): Jarduerarekin hasi aurretik, hurrengo aspektuen inguruan 

eztabaidatzeko aukera dago: 

• Gure gorputzak (itxura fisikoak) arduratu ohi gaitu? 

• Zer da gorputz perfektua izatea? Neskei nola egotea exijitzen zaigu? Eta 

mutilei? 

• Nondik datoz ideia horiek? 

• Gorputz desberdinak onartzen ditugu? Zergatik? 

• Gaizki sentitu ohi gara horregatik? 

• Zer egin genezake hori aldatzeko? 

 

Eztabaida honen aurrean, sare sozialetan eskegi eta zabaldu daitekeen kanpaina bat 

burutzeko eskatuko zaie. Kaltetzen duten eta genero estereotipoak sortzen dituzten 

edertasun kanonak zalantzan jartzen dituen kanpaina bat.  Berebizikoa izango da 

gorputzen aniztasuna ikusaraztea eta, jarrera positibo batetik, energia eta 

desberdintasunaren garrantzia erakustea. Kanpaina honetarako bideoak, panfletoak, 

pankartak eta abar sortu daitezke. Bururatzen zaiena. 
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Kat. 3.  Dinamika 3: Gorputzak positiboan 

Gorputzen lanketa positiboa eta hauekiko konexioa sustatzeko hurrengo dinamika 

proposatu daiteke:   

Helburuak:  

1) Gorputzekin modu positiboan konektatzea. 

2) Gorputzen ahalduntzea burutzeko jarraibide batzuk eskaintzea. 

3) Autoestimua eta norberaren irudia modu positiboan lantzea. 

Azalpena (ordu 1):  Musika lasaia aukeratzen da eta lurrean etzatea eskatzen zaie, 

nahi duten moduan, baina eroso suertatzen zaien leku batean. Begiak ixtea eskatzen 

zaie eta hurrengoa azalduko diegu: “Hartu arnasa sakonki eta zuen ile, begi, aho, 

eskuetan…. (nahi ditugun gorputzeko atalak aipa daitezke) fijatu zaitezte. Gutxitan 

ematen diogu gorputzari behar besteko arreta, baina bertan gaude, horri esker 

mugitzeko edo jateko aukera daukagu, izateko…  Hala ere, ia beti mezu negatiboak 

bideratzen dizkiogu, gutxitan jartzen diogu arreta eta baloratzen dugu. Baina pentsatu 

ezazue gure gorputza zein garrantzitsua den… pentsatu asko gustatzen zaizuen 

gorputz atalean… ukitu, laztandu eta pentsatu zein gutxitan ematen diogun duen 

balorea eta zein gutxitan egokitzen diogun positiboa den adjektiboren bat. 

Ondoren, begiak irekitzea eta, Post-it batzuetan, haien buruari eta gorputzari buruzko 

mezuak idaztea eskatuko zaie, zenbat eta mezu gehiago, hobe. Gustukoa duten 

gorputzeko atal hori marraztea eskatuko zaie. Bukatzea, hurrengo eztabaida sortu 

daiteke: 

• Gorputzak ondo tratatu ohi ditugu? Zergatik? 

• Bidaltzen dizkiogun mezuak positiboak edo negatiboak izaten dira? 

Zergatik gertatzen da hau? 

• Zer egin genezake guzti hau aldatzeko? 

Dinamikarekin bukatzeko, danborren musika jarri daiteke eta gelan zehar kementsu 

ibili, horrela gorputzaren indarrerekin eta energiarekin konektatzeko. Garrantzitsua da 

gorputza zail eta indartsua izan daitekelaren mezua bidaltzea.  
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KLIP honetan, aurretiaz azaldutako dinamikak laguntzeko interesgarriak izan daitezkeen 

zenbait bideo eta serie emango dira aditzera. Gogoratu! Proposatzen diren bideo edota 

serieak talde eztabaidekin bateratu daitezke: 

BIDEO ZEHATZAK 

● Holly Molly, nerabeek jarraitzen duten YouTuberra, Mi peso en tiendas. Umoretik 

abiatuz, sistemaren eta honek gorputzekiko ezartzen duen presioaren kontrako 

kritika burutzen du. Bideo dibertigarria da, gai hau aurkezteko aproposa: 

https://youtu.be/gGoGtdl9d2Y 

● Lodifobia. Edertasun kanonei eta indarkeria sinbolikoari buruz aritzen den kortoa,  

autoestimuan duten eragina azaltzen duena. 

https://youtu.be/-KdI5RacKko 

● Poses. Emakumeen gorputzaren gauza bihurtzea eta gorputz hauen gainean 

eragindako presioa bisualki islatzen duen bideoa. Gainera, postureo eta presioen 

inguruko eztabaida burutzeko lagungarria da video hau: 

https://youtu.be/GPEcdcmnAA0 

● Dove. #Mostremos | Rompiendo con los estereotipos de belleza proiektua Dove-n 

“Cuerpos reales” proiektutik jaioa den sketch labur honetan emakumeen gorputzen 

aurka doazen presio kultural guztiak islatzen dira. Emakumeei, haurtzarotik, kanon 

eta eskema zehatzak exijitu zaizkiela azaltzen du.  Bideoak emakumeen aurka 

bidalitako mezu hauen zehar ibilbidea egiten du eta egoera hau aldatzeko mezu 

alternatibo eta positibo sustatzen du:  

https://youtu.be/n5Dws2olW1c 

● Mujeres Reales. Yaiza RedLights-ek  interneten gorputzek jasotzen duten presioari 

buruz aritzen da, honen ondorioz garatzen den Ziberjazarpen landu ere. Era berean, 

aniztasunarekiko jarrera aldarrikatzaile eta aktiboa bultatzen du: 

https://youtu.be/_MKVJGxDyps 

https://youtu.be/gGoGtdl9d2Y
https://youtu.be/-KdI5RacKko
https://youtu.be/GPEcdcmnAA0
https://youtu.be/n5Dws2olW1c
https://youtu.be/_MKVJGxDyps
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Beldur Barik programa hurrengo sare sozialetan topatu dezakegu: Facebook, Twitter; 

Instagram eta Spotify. Sare hauek, programaren inguruko edukiak eta Beldur Barikek 

aurrera eramaten dituen ekimenak zabaltzeko erabiltzen ditugu. Animatu eta partekatu 

ezazu Beldur Barik Jarrera! 

Burutu duzuen lana sare sozialetan partekatu nahi duzue? Hauek dira Beldur Barik Jarrera 

zabaltzeko dauden aukerak: 

 

Twitter: 

http://twitter.com/beldurbarik Edukiak partekatzeko erabili daitekeen hastag-a: 

#BeldurBarik19.  

 

Instagram: 

Gaiarekin lotura duten eduki berriak gehitzeko @BeldurBarik erabiltzen dugu 

eta hurrengo hastags-ak jarri:  #BBjarrera, #BeldurBarik19, 

#BBTopaketa2019… 

 

Facebook: 

http://www.facebook.com/beldurbarik Gu etiketatzeko orriaren aurrean 

jarri(@BeldurBarik).  

 

 

Spotify: 

Sartu https://www.spotify.com/es/-en bilatu eta jarrai iezaguzu! Gure zerrendak 

ere partekatu ditzazkezu Facebook edo Twitter bitartez. Eman “gustatzen zait” 

Facebook  eta birtuiteatu! 

http://twitter.com/beldurbarik
http://www.facebook.com/beldurbarik
https://www.spotify.com/es/
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Alternatiboak, berdintasunezkoak, ekitatiboak eta osasuntzuak diren aisialdirako espazioak 

behar ditugu. Beldur Bariketik gazteek eta nerabeek erlaxatzeko eta gozatzeko erabili 

ditzaketen espazioen aldeko apustu argia egiten da. Hau dela eta, garrantzitsua da 1) 

erasoak ikusaraztea; eta 2) egoera hauen aurrean Beldur Barik jarrerak proposatu ahal 

izatea.  

Baina, zein espazio izan dezakegu kontuan?  

 

Nerabe eta gazteen harremanetarako eta bizitzarako espazio 

ugari aipatu genitzake. Zehazki, lehenengo kategorian (12-13 

urte) eskolaz kanpoko jarduerak azpimarratu beharko 

genituzke, alegia, kirolari edo sormenari dagokizkionak. 

Gozamen eta olgetarako jarduerak diren arren, testuinguru 

hauetan bereizitako espazioak ematen dira: mutilek (batez 

ere) futbolean jokatzen dute eta neskek dantza eta 

sormenezko jarduetara jo ohi dute. Gainera, espazio hauek 

irmoki markatzen dituzte haien arteko erlazioak. Adibidez, 

nesken eta mutilen artean hierarkiak ezartzen dira, duten 

abileziaren arabera, eta estereotipoekin apurtzea erabakitzen dutenak estigmatizatuta 

geratu daitezke.  

 

Hau dela eta, garrantzitsua da Beldur Barik jarrera bat 

markatzea eta malguak eta berdintasunezkoak diren 

espazioen alde lan egitea. Hots, aisialdirako jarduera eta 

espazio ekitatiboak, non neskak eta mutilak eroso sentitu 

daitezkeen eta genero estereotipoak mugituak ez diren.  

 

Lantzeko beste espazio bat izan daiteke patioetan ematen den 

bereizkeria eta hauei ematen zaien erabilera edota beste leku 

batzuetan (kanpamenduak, ludotekak, eta abar) egin 

daitezkeen jarduerak (hauetako hezkuntza eragileak baldin 

bagara).   

 

Sexismoa: genero 

estereotipo eta 

kategorien 

erreprodukzioa, 

desparekotasun handia 

eta zatikatzea eragiten 

duena. Horretaz gain, 

dikotomia bat 

erreproduzitzen du,  

gizon/emakumeak baino 

egongo ez balira eta  

hauek kontrajarriak 

izango balira bezala. 

 

Indarkeria sexista: 

emakume eta gizonen 

arteko 

desparekotasunaren 

adierazpena da eta 

berdintasuna lortzeko 

traba.  

Aldabakarrekoa, 

gizonetik emakumera. 
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Halaber, komunikabideek elementu zentral gisa duten lekua 

ere aipatu behar dugu: filmak, telesailak, telebista programak 

eta abar. Azken urteotan Netflix, HBO, Amazon Prime eta 

horrelako plataformetako telesailek indar eta presentzia handia 

hartu dute bizitzan kulturalean, bereziki, gazteen eta 

nerabeenean. Genero eskemak erreproduzitzen jarraitzen 

dituzten telesailak topatzen direla egia bada ere, gero eta 

gehiago dira hauek hausten dituztenak. 

 

Hau jakinda, Beldur Barik Jarreratik ikuspegi eta pentsamendu 

kritiko bat garatu daiteke eta tratu eta harremanetan 

berdintasuna eta diskriminazio eza sustatzen duten jarrerak 

eta portaerak ezarri daitezke. Jarrera garrantzitsua da, ere, berdintasunezko eduki 

alternatiboagoak filtratu ditzaten.    

 

Bigarren kategoriako (14-18 urte) aisialdi espazioetan ematen den sexismoa lantzeko, lonja 

eta lokaletan ematen denari arreta jartzea ezinbestekoa da. Hauetan botere erlazioak eman 

daitezke, hala nola, mutilek erabakiak hartu ditzatela, eginbeharren banaketa desparekoa 

ematea edota mutilak izatea, bereziki, espazioa hauek betetzen dituztenak. Hau dela eta, 

Beldur Barik Jarrerak desparekoak eta sexistak diren jarrera hauek berriz pentsatzea eta 

botere posizio eta erlazioak lantzeko ahalbidetuko luke. 

 

Etapa honetan haien erlazio afektibo-sexualek garrantzi 

handia hartzen dute eta ikusten dituzten film eta telesailek 

maitasun erromantikoaren mitoekin erlazionatutako 

mezuak sustatu ditzakete.  

 

Beldur Barik Jarreraren bidez tratu onen jarraibideak ezarri 

litezke, zeinetan gazteen eta nerabeen erlazioetan 

indarkeria sexistarik agertzen ez den eta berdintasuna, 

begirunea, tolerantzia, komunikazioa, enpatia eta 

aniztasuna sustatzen den.  

 

Indarkeria sexuala: 

Izaera sexualeko 

edozein eraso edo  

komentario mota, 

emakumearen aurka 

larderiazko espazio bat 

sortzen dutena. 

Bortxaketaz eta eraso 

sexualez hitz egiten 

dugu. 

 

Maitasun erromantikoaren 

mitoak: sistemak 

normalizatutako mito eta 

ideiak (gehienetan 

komunikabideek zabalduak) 

eta harreman afektibo-sexual 

bortitz eta bertikalak sortzen 

dituztenak. Nerabeek 

normalizatuentzat dituztenak: 

jelosia maitasunaren neurri 

bezala; kontrola eta jabetza; 

laranja erdia;… 
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Azkeneko adin tartean (18-26 urte), egokia izango da jai testuinguruetan ematen diren eraso 

sexistak eta sexu-erasoak ikusaraztea.  

 

Ezinbestekoa da jaietan ematen diren erasoen zergatia zalantzan jartzea, baina baita 

erasoetatik aldentzen diren jarrera ereduak proposatzea ere. Hau da, jaietan ere Beldur 

Barik Jarrera bultzatu dezagula eta emakumeen aurkako erasoak eta eraso 

LGTBI+fobikoak arbuiatu ditzagula. 
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BB Jarreraren muina bideoetan lantzeko eta barne hartzeko hurrengoa kontutan hartzea 

garrantzitsua da: 

● Beldur Barik Jarrera indarkeria sexista eta emakumeek pairatzen dituzten egoera 

desparekatuei aurre egiten dien jarrera urratzaile, aktibo eta positiboa da. 

● Beldur Barik Jarrerak errespetua, berdintasuna, 

askatasuna, erantzunkidetasuna eta 

indarkeriarenganako mespretxu osoa ditu oinarri gisa.  

● Beldur Barik Jarrerak kultura matxista eta indarkeria 

sexistak barne hartzen dituen indarkeria mota guztiei 

aurre egiteko eta egoerak eraldatzeko konpromiso 

pertsonal eta kolektiboa barne hartzen du. 

● Edozein pertsonak landu dezake Beldur Barik Jarrera. 

Hau da, edonor izan daiteke jarrera konstruktibo baten bidez aldaketa sozial edo 

pertsonala gauzatu dezakeen jarrera baten erakuslea. 

● Beldur Barik Jarreraren bidez, nesken ahalduntzea gauzatu dezakegu eta baita 

indarkeria sexistari aurre egiteko jokaera aktiboak bultzatu ere. 

● Beldur Barik Jarreraren bidez, mutilok indarkeria sexistari aurre egiteko jokaera 

aktiboa izan dezakegu, gizontasun patroi hegemonikoa zalantzan jarriz. 

● Beldur Barik Jarrerak, kontzientzia kritikoa, sare feminista bat eta parte hartze 

aktiboa sustatzen ditu. 

● Beldur Barik Jarrerari esker, hurrengoak egin ditzakegu: ezarritako edertasun 

kanonak baztertu; sare sozialetan burutzen den kontrolari aurre egin; transfobia 

arbuiatu eta nortasun aniztasuna aintzat hartu; heteronormatibitateak mugarritzen 

dizkigun patroiak gainditu… 

● Zehazki, Beldur Barik Jarrerak berdintasunezko espazioak sustatzen ditu, zuzenak 

eta aisialdiaren gozamenerakoak, non mundu guztia eroso sentitzen den eta erlazio 

malgu eta berdintasunezkoak garatu daitezkeen, sexismotik, erasoetatik eta 

estereotipoetatik aldenduak. 
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1.Kat.  Dinamika 1: Ekintzetaz gozatzen (1/2) 

Eskolaz kanpoko ekintzetan ematen den sexismoari aurre egiteko, hurrengo ekintza 

proposatzen da: 

Helburuak:  

1) Eskolaz kanpoko ekintzetan ematen den bereizketa/banaketa zalantzan 

jartzea. 

2) Eskolaz kanpoko ekintzetan ematen diren portaera (hetero)sexistak 

ezagutaraztea. 

3) Eraso (hetero)sexisten aurka egiteko talde erantzunerako jarraibideak 

proposatzea. 

4) Eskolaz kanpoko ekintzetan berdintasunezko portaera eta jarrera 

alternatiboak identifikatzea. 

Azalpena (ordu 1 inguru): Ekintza hasi aurretik, jarraian agertzen diren galderetatik 

abiatuta talde eztabaida bat burutu daiteke: 

• Zer motatako eskolaz kanpoko ekintzak burutzen dituzue? Neskok eta mutilok 

eskolaz kanpoko ekintza desberdinak egiten ditugula uste duzue? Zergatik?  

• Futbola adibidetzat hartuta, entzun izan duzue noizbait komentario sexista edo 

matxistaren bat? Adibidez? (OHARRA: matxismoaren eta sexismoaren 

inguruan inoiz lanik egin ez bada garrantzitsua da kontzeptuak azaltzea). 

• Zer egin genezake egoera hauen aurrean? 
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1.Kat.  Dinamika 1: Ekintzetaz gozatzen (2/2) 

Eztabaida eta gero, egoera guzti hauek erantzun bat jasotzea garrantzitsua dela 

azaltzen zaie.  Honetarako, rol playingeko joko bat proposatzen zaie eta partaideak 4 

taldetan banatzen dira. Talde bakoitzari egoera bat azalduko zaio, egoera hau 

antzeztu beharko dute eta jarrera (hetero)sexista hori kudeatu beharko dute, erantzun 

bat bilatuz.   

 

● 1. egoera: Naiak saskibaloi taldeko kide izan nahi du, baina taldeak beraz ez 

dio jokatzen uzten, bera mutila dela eta talde femenino bat dela argudiatuz 

Naiak zer egin dezakeen galdetu dizue eta zuetariko batek hurrengoa esaten 

dio “ni ez nintzateke eroso sentituko zurekin dutxatzen, azken finean mutil bat 

zarelako”.  

 

● 2. egoera: Mutilez osatutako zuen futbol taldean matxistak diren argazkiak eta 

txisteak elkarbanatzen dira maiz eta, nahiz eta zuetako batzuk deseroso 

sentitu, ez zarete ezer esatera ausartzen.  Egun batean, zuetako batek 

hurrengoa esaten du: “uste dut asko pasatzen zaretela” eta besteek iseka 

egiten diote “nenaza” deituz.   

 

● 3. egoera: Klasean zaudetela, mutil batek dantza modernoa egiten duela 

komentatzen du eta gelan zehar marmar bat entzuten hasten da. Klaseko 

mutil batek hurrengoa esaten du: “bagenekien marikoia zinela”.   

 

● 4. egoera: Neska bat karatean izena eman du, neska bakarra da eta, arropak 

aldatu behar dituenean, aldagelan bakarrik dago. Beti izaten da aukeratzen 

duten azken pertsona eta lehiatzen ari direnean beti gutxiesten dute.   Kide 

batek hurrengoa esaten du: “neska da, ez da gu bezain indartsua eta gu baino 

txarragoa da”.    
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1.Kat. Dinamika 2: Berdintasunezko patioak 

Patioetan eta jantoki orduetan gertatzen diren egoera sexisten inguruan 

hausnartzeko, hurrengo jarduera egitea planteatzen da: 

Helburuak:  

1) Patioen espazio banaketa antzematea. 

2) Espazio hauetan ematen diren portaera sexistak zehaztea.  

3) Espazio hauetan Beldur Barik Jarrera bultzatzea. 

Azalpena (ordu 1):  Partaideak lau edo bost taldetan banatzen dira eta 

berdintasunezko patioen fitxa banatzen zaie. Gaiaren inguruan eztabaidatzeko 10-15 

minutu ematen zaizkie. Ondoren, amankomunean jartzen da eta  eztabaida gidatzeko 

hurrengoak planteatu daitezke:  

• Patio eta jantoki orduetan neskak eta mutilak banatu egiten gara? Zergatik? 

• Neskok eta mutilok zer egiten dugu? 

• Nortzuk erabiltzen dute espazio gehien? Horretaz kontziente gara (mutilok)? 

• Nola aldatu genezake egoera hori? 
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Hau zuen patioa izango balitz, non egongo lirateke mutilak, orokorrean? eta neskak? 

(pentsatu patio edo jantoki orduetan). Animatzen bazarete, zuen eskola marraz dezakezue, 

errealistagoa izan dadin. 

 

 

 

● Marraztu ezazu non kokatzen zareten 

 

● Neskok eta mutilok espazio desberdinak erabiltzen dituzuela ikusten baduzue, 

zergatik uste duzue gertatzen dela hau? 

 

● Uste duzue hau garrantzitsua dela? Zergatik? 

 

● Nola aldatu dezakegu banaketa hau? 
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1.Kat. Dinamika 3: Telesailak positiboan 

Telesailetan eta bestelako programetan ematen den sexismoa landu nahi izanez 

gero, hurrengo praktika erabili genezake: 

Helburuak:  

1) Komunikabideek erreproduzitzen dituzten mezu sexistak zalantzan jartzea. 

2) Aniztasuna, ekitatea, berdintasuna, begirunea eta mezu alternatiboak dituzten 

telesail eta filmak ikusaraztea eta proposatzea. 

Azalpena (ordu 1):  Momentua arte sexismoaren inguruan ez bada inoiz lan egin 

garrantzitsua da gaiari hurbilpena egitea. Horretako, arbelean SEXISMO hitza idaztea 

proposatzen da eta ikasleekin hitza komentatzea eta adibideak ematea. 

 

Jarraian, partaideak lau taldetan banatuko dira eta bi zerrenda egiteko proposatzen 

zaie; zerrenda bat sexistak iruditzen zaizkien bost telesailekin, sexistak izatearen 

adibideak jarriz, eta beste zerrenda bat aniztasuna eta berdintasuna sustatzen 

dituzten bost telesailekin.  

 

IKUS-ENTZUNEZKO KLIP-an aniztasuna sustatzen duten telesail alternatibo batzuk 

agertzen dira. 
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2. Kat. Dinamika 1: Lonjak / lokalak eta askatasuna 

Lonjetara / lokaletara maiz joaten diren gazte nagusiagoekin  dituzten edo berauetara 

joaten diren gazteentzako hurrengo dinamika proposatzen da Beldur Barik Jarrera 

lantzeko: 

Helburuak:  

1) Lonja / lokaletan ematen diren portaera sexistak identifikatzea 

2) Lonja / lokaletan ematen diren egoera sexisten aurreko ikuspuntu kritikoa 

bultzatzea 

3) Lonja / lokal barruan erabakiak hartzeko nesken ahalduntzerako 

mekanismoak proposatzea 

4) Lonja / lokaletan Beldur Barik Jarrera portaerak zehaztea. 

Azalpena (ordu 1): Dinamikarekin hasi aurretik, hurrengo gaien inguruko atariko 

eztabaida burutzea garrantzitsua da: 

• Nortzuk daukazue lonja / lokala? mistoa da? neskek soilik osatua? mutilek 

neskek soilik osatua? 

• Zergatik uste duzue ohikoagoa dela mutilen artean lonja / lokala izatea nesken 

artean baino? 

• Espazio desberdinak erabiltzen dituzue neskek eta mutilek lonja / lokalean? 

Hau badaukazue, nortzuk erabili ohi dute, gehien bat, Play-a? Zergatik? 

• Eztabaidak egoten dira? Zergatik? 

• Noizbait deseroso sentitu zarete (neskak) mutil baten komentario edo jarrera 

dela eta? eta mutilak, mutilek egindakoak direla eta? neskak beste neska 

batek egindakoak direla eta?  

 

Zentzu honetan, lonja / lokaletan berdintasunezko espazioak eraikitzera bideratutako 

diskurtsoa izatea garrantzitsua da. Honetarako, partaideak lau taldetan banatzen dira 

eta praktika onen dekalogo bat burutzea eskatzen zaie. 10 arau hauetan hurrengoa 

izan behar dugu kontuan: espazioaren banaketa, erabaki-hartzea, komentario sexista 

eta matxistak, aniztasunarekiko begirunea, sentimendu desberdinekiko tolerantzia… 

Dekalogoak burutu ondoren, amankomunean jartzen da eta lonja / lokaletan txerta 

litezkeen 10 jarraibide edo jarrerak adosten dira. 
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2. Kat. Dinamika 2: BAI bat gabe, beti da EZ.   

Jai testuinguruan ematen diren eraso sexistak lantzera bideratuko jarduera da hau: 

Helburuak:  

1) Jai testuinguruan ematen diren eraso sexista eta sexu-erasoak identifikatzea. 

2) Jai testuinguruan ematen diren eraso sexista eta sexu-erasoen aurrean 

nesken ahalduntzerako jarraibideak proposatzea. 

3) Jai testuinguruan ematen diren eraso sexista eta matxisten aurrean Beldur 

Barik Jarrera duen erantzun aktibo bat bultzatzea. 

Azalpena (ordu 1):  Partaideak lau taldetan banatuko dira eta hurrengo fitxan topatuko 

duzuen kasua banatzen zaie: BAI bat gabe, beti da EZ. Talde bakoitzak kasuaren 

inguruan hitz egin eta eztabaidatu beharko du eta galderei erantzun. Ondoren,  

amankomunean jartzen da eta hurrengo gaien inguruko eztabaida proposatzen da: 

• Egoera hauek gertatu ohi dira? nola sentitzen gara? 

• Indarkeria formak dira? nola deitu ditzakegu? 

• Zer egin genezake? egoera hauen aurrean talde erantzuna egotea 

garrantzitsua dela uste duzue? 
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Gau ikaragarria izango da gaurkoa . Kuadrilla osoa prest dago     

Plana diskotekara joatea da, baina aurretik litro batzuk edango dituzue. 

Diskotekara sartzean, mutil bat zuri begira dagoela konturatzen zara eta, egia 

esan, ez dago batere txarto .  

Hurbiltzen zara eta hitz egiten hasten zarete. Gauza batek bestera darama eta 

kanpoan elkar musukatzen bukatzen duzue. 

Nahiz eta zorabiatua sentitzen hasten zaren eta ez duzun oso ondo ulertzen zer 

egiten duen hor, mutila zure arropen barrutik esku sartzen hasten da. Ezer ez 

duzula nahi esaten diozu, ondo sentitzen ez zarela, baina bera jarraitzen du. Ezer 

ez duzula nahi errepikatzen diozu, “tira, ez zaitez calientapollas bat izan…” esaten 

dizu eta zakila sartzen dizu. 

Bukatzen duenean, han botata uzten zaitu. Ez daukazu oso argi zer gertatu den, 

txarto sentitzen zarela baino ez dakizu. 

 

 

● Indarkeria dela esango zenuke? Zergatik? 

 

● Zer egin genezake egoera honen aurrean? 

 

● Nola lagundu geniozaioke? 

 

● Bera izango bagina, nora joango ginateke? 
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2.Kat. Dinamika 3: Maitasuna eta aniztasuna zineman 

Jarduera honen helburua da pelikulek erreproduzitzen dituzten maitasun 

erromantikoaren mitoei buelta ematea. 

Helburuak:  

1) Zineman agertzen diren maitasun erromantikoaren mitoak identifikatzea. 

2) Berdintasunezko, aniztasunezko eta begirunezko harreman-afektiboak 

ezartzea ahalbidetzen duten elementuak proposatzea. 

Azalpena (2 ordu): Partaideak lau edo bost taldetan banatzen dira eta “Maitasuna eta 

aniztasuna zineman I” fitxa banatzen zaie. Honetan, maitasun erromantikoaren 

mitoak zabaltzen dituzten pelikulen inguruko galderak proposatzen dira. Taldeek 

haien ideak amankomunean jarri eta gero, hurrengo galderen inguruan eztabaidatu 

daiteke:  

• Zer nolako mezuak bidaltzen dituzte film hauek? Gure erlazionatzeko moduan 

eragina dutela uste duzue? 

• Film hauek aniztasuna sustatzen dute? 

• Egoera bortitzak ematen direla uste duzue? Zergatik? 

 

Proposatu dituzten pelikulen eta hauek bidaltzen dituzten mezuen inguruko 

eztabaidaren ondoren, “Maitasuna eta aniztasuna zineman II” fitxa banatzen zaie. 

Honetan, elementu batzuk agertzen dira. Harreman afektibo baterako positiboak diren 

elementuak borobil baten barruan sartu beharko dituzte eta negatiboak direnak 

kanpoan utzi beharko dituzte. Talde bakoitzak elementu positiboak eta negatiboak 

adostu eta gero, amankomunean jarriko dira eztabaida baten bidez. Aniztasuna, 

harremanen arteko berdintasuna, begirunea, tolerantzia eta enpatia sustatzearen 

garrantzia azpimarratuz amaitu genezake. 
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Zenbat film edo telesail erromantiko ezagutzen dituzue? Bi minutu dituzue bururatzen 

zaizkizuen guztiak idazteko. 

 

 

 

 

● Nork ikusi ohi ditu film hauek? neskek? mutilek? biek? 

 

● Nolakoa izan ohi da film hauen garapena? 

 

● Eta protagonistak? 

 

● Harreman homosexualak, bisexualak… agertzen diren film asko daudela uste 

duzue? 

 

● Zein izaten da film hauen mezu nagusia (irakaspena)? 
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Elkartasuna 

Zeloak 

Elkar ulertzea 

Pertsona bera izatea 

Konfiantza 

Edertasuna 

Elkarbanatzea 

Paregabea 

Bat-bateko maitemina 

Emakumea - Gizona 

Begirunea 

Laranja erdia 

Bizitza osorako 

Dibertsioa 

Txera  

Segurtasuna 

Pasioa 

Askatasuna 

Elkarren antzekoak izatea  

Zintzotasuna 

Dena batera egitea 

Azalpenak 

Garrasiak 

Beldurra 

Umiliatu  

Maite zaituenak negar 

eginaraziko dizu 

Borrokatzen direnak elkar 

desiratzen dira 

Kontrola 

Ekiten duenak lortzen du 

Maitasuna dela eta aldatzea 

Mendekotasuna 
Zoriontasuna 
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3. Kat. Dinamika 1: Festak berdintasunezko klabean 

Jaietan Beldur Barik Jarrera sustatzeko asmoz, hurrengo jarduera planteatu litzateke:  

Helburuak:  

1) Jaietan ematen diren eraso sexista eta sexu-erasoak identifikatzea. 

2) Jaietan ematen diren eraso sexista eta sexu-erasoen aurrean nesken 

ahalduntzerako jarraibideak proposatzea. 

3) Jaietan ematen diren eraso sexista eta matxisten aurrean Beldur Barik Jarrera 

duen erantzun aktibo bat bultzatzea. 

Azalpena (ordu 1): Dinamika talde eztabaida batekin hasiko da, hurrengo galderak 

lagungarriak izan daitezkelakoan: 

• Zer esanahi daukate guretzako herrietako festak? 

• Hauetan neskek eta mutilek posizio berdina daukagula uste duzue? Zergatik?  

• Egoera deserosoren bat bizi izan dugu? Zentzu honetan, berdina da neska 

edo mutila izatea? 

• Nola deitu genitzake egoera deseroso hauek? 

• Zer egin genezake egoera hau aldatzeko? 

 

Egoera hauei buelta emateko asmoz, lau taldetan banatzea proposatzen zaie eta 

talde bakoitzari eraso hauen aurkako esaldi sinbolikoak dituzten kartelak egitea 

eskatzen zaio.  Amaitzen dutenean, borobil bat osatzea proposatzen zaie, erdigunean 

geratuko den pertsona batek esaldi guztiak irakurtzen dituen bitartean. Gainerakoek 

adi entzungo dugu eta eskuak irmotasunez gurutzatuko ditugu (taldearen indarrarekin 

konektatzeko). Esaldien irakurketa bukatzen denean, dinamika ixteko txaloak ematen 

dira.   

 

Dinamika hau material desberdinetara moldatu daiteke: txapak egiteko, jaietarako 

edota txosnetarako kartelak egiteko, eta abar. 
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3.Kat.  Dinamika 2: Lonjak / lokalak eta gozamena 

Adin hauetan lonjak / lokalak harreman eta aisialdi leku garrantzitsua dira eta honako 

jarduera hau planteatu daiteke: 

Helburuak:  

1) Lonja / lokaletan ematen diren portaera sexistak identifikatzea 

2) Lonja / lokaletan ematen diren egoera sexisten aurreko ikuspuntu kritikoa 

bultzatzea 

3) Lonja / lokal barruan erabakiak hartzeko nesken ahalduntzerako 

mekanismoak proposatzea 

4) Lonja / lokaletan Beldur Barik Jarrera portaerak zehaztea. 

Azalpena (ordu 1): Taldea borobil bat egiten jarriko da eta Post-it bana banatzen zaie. 

Bertan, lonja / lokaletan bizitako komentario sexista edo matxistaren bat idazteko 

eskatzen zaie**. Jarraian, Post-it guztiak poltsa batean sartzen dira. Atzealdean 

musika jarri daiteke (Spotify-ko Beldur Barik playlist-a gomendatzen da) eta, bien 

bitartean, poltsa eskuz esku ibiliko da. Musika bukatzerakoan, poltsa daukan 

pertsonak Post-it bat atera, egoera irakurri eta honi erantzuna ematen edo hau 

kudeatzen ahaleginduko da. Era berean, hurrengo gaien inguruan hitz egin daiteke: 

• Nola sentitu gara egoera hauetan? 

• Talde bezala, zer egin genezake? 

• Hau jarrera sexista bat da? 

• (Taldean mutilak egotekotan): egoera hauetaz kontziente gara? zer egin 

genezake aldatzeko, kritikoagoak izateko eta Beldur Barik Jarrera bat izateko? 

 

Dinamika bukatzean, garrantzitsua da azpimarratzea Beldur Barik Jarrera bat eduki 

behar dela eta lonjak/lokalak denon gozamenerako espazio direla. 

 

**Lan egiten ari garen taldekoek ez badute lonja / lokalik edo inoiz izan ez badute,  

beste aisialdi espazio bat proposatu daiteke. 
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3. Kat.  Dinamika 3: First Dates  (1/2) 

First Dates gazteek oso segidan jarraitzen duten telebista programa bat da.  

Harreman afektibo-sexualekin loturiko gaiak agertzen dira bertan eta, nahiz eta  

aniztasun eta onespenaren begirune asko azaldu, bat-bateko maiteminaren edo 

laranja erdien mitoan erortzen dira. Batzuetan mezu kontrajarriak agertzen dira eta, 

hau dela eta, garrantzitsua da formatu hau zalantzan jartzea eta hausnarketarako 

aprobetxatzea. Hurrengo jarduera proposatzen da: 

Helburuak:  

1) Harreman efektibo-sexualetan ematen diren botere erlazio eta mekanismoak 

identifikatzea. 

2) Berdintasunezkoagoak diren jarraibideak eskaintzea. 

3) Maitasun erromantikoaren mitoak ezagutzea eta hauek harreman afektibo-

sexualetan duten eragina ezagutzea. 

4) Berdintasunezko, aniztasunezko eta errespetuzko kablean harreman 

afektibo-sexualak ezartzeko elementuak proposatzea. 
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3. Kat.  Dinamika 3: First Dates  (2/2) 

Azalpena (ordu 1): Talde guztiak zutik hasiko du dinamika eta gauden tokian zehar 

ibiltzea eskatuko zaie. Musika jarri daiteke (Spotify-n dagoen Beldur Barik 19 playlist-

a gomendatzen da). Ibiltzen dabiltzan bitartean beste pertsona batekin begiraden 

bidez konektatzea eskatzen zaie. Musika gelditzen denean, momentuan begiradaz 

konektatuta daudenarekin bikote bat osatu beharko dute. First Dates-en daudela eta 

lehenengo zita bat dela pentsatzea eskatzen zaie. Honela, hitz egin eta beraien 

harreman “ideala” nolakoa izatea gustatuko litzaieken adostu behar dute. 

Ondoren, bikote hauei bi menu prestatzea eskatuko zaie: erlazioekin loturiko menu 

bortitz bat eta beste menu alternatibo bat. Menu bortitzean, harreman batean izatea 

gustatuko ez litzaizkien osagaiak (elementuak) idatzi beharko dituzte eta, menu 

alternatiboan, gustatuko litzaizkienak. Bikote bakoitzak menuak adosten dituztenean, 

amankomunean jarriko da.  

Ez badira zeloen, xantaien, mehatxuen, laranja erdiaren, guztia elkarbanatzearen,  

indarkeria sexisten, kontrolaren, …. ideak agertzen, hauen inguruan galdetzea 

garrantzitsua da.  

Aipatutako elementuren bat menu alternatiboan agertuko balitz, ezinbestekoa da 

honen inguruan hitz egitea. Baliteke hau batasunari, guztia elkarbanatzeari edo zeloei 

dagokizkion gaien inguruan gertatzea.  
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KLIP honetan, aurretiaz azaldutako dinamikak laguntzeko interesgarriak izan daitezkeen 

zenbait bideo eta telesail emango dira aditzera. Gogoratu! Proposatzen diren bideo edota 

serieak talde eztabaidekin bateratu daitezke: 

BIDEO ZEHATZAK 

● EZ da EZ. Zornotzako Udalak jai testuinguruan ematen diren eraso sexista eta sexu-

erasoen kontra burututako bideoa da eta eraso hauen aurkako neska-mutilen 

erantzuna aktiboa bultzatzen du: 

https://youtu.be/xribQGiuT8s 

●  Sexualidad Deseada, Libre y Consensuada. Jai testuinguruan harreman aske eta 

adostuak izateko ezinbesteko elementuak markatzen dituen bideo labur bat da: 

https://youtu.be/fZbSoxO50rQ  

● Toda la verdad sobre la Violencia Machista. Proyecto "Conectar sin que nos raye” 

proiektua. PsicoWomanek (YouTuber feminista) hainbat nerabeei burututako 

elkarrizketetan oinarritzen den bideoa da. Honetan, maitasun erromantikoaren 

hainbat mito desmitifikatzen dira. 

https://youtu.be/nrfFQWyGOP0  

● Amordelbueno, Disney y maltrato. Disneyen filmek zabaldu dituzten mezu sexista 

eta maitasun erromantikoaren mitoen inguruan dihardu: 

https://youtu.be/_H9LKCNb4dw 

● Acoso Sexual Callejero. Emakumeek jasaten dituzten eraso sexistak 

alderantzikatzen ditu eta, ikusarazteko asmoz, gizonek jasotzen dituzte komentario 

hauek. Eraso hauen aurrean gizonek duten erantzuna azpimarratzen du. 

https://youtu.be/QXYV3wO59UA  

https://youtu.be/xribQGiuT8s
https://youtu.be/fZbSoxO50rQ
https://youtu.be/nrfFQWyGOP0
https://youtu.be/_H9LKCNb4dw
https://youtu.be/QXYV3wO59UA


 

 Beldur Barik: Hezkuntza baliabideen gida 63

                         

 

TELESAIL GOMENDAGARRIAK  

Lehen  eta bigarren kategoriekin (12- 18 urte) ikusteko edota komentatzeko hurrengo 

telesail alternatiboak proposatzen dira: 

● Sex Education: Nerabezaroan sexualitatearekiko dauden tabuak erdira ekartzen ditu 

eta espazio publikoan ematen diren eraso desberdinak erakusten ditu. Beste alde 

batetik, nortasun eta orientazio sexual anitzak azaltzen dira. 

● Por 13 Razones: Neska batek bere buruaz beste egitea erabakitzen du eta erabaki 

hau hartzera bultzatu dioten hamahiru arrazoiak uzten ditu. Aisialdi espazioetan 

(festak, patioak, …) ematen diren eraso desberdinak erakusten ditu. Esan beharra 

dago, suizidio bat agertu arren, ikuspuntu kritiko eta positiboa mantentzen duela. 

 

Nagusiagoei telesailak proposatu nahi izanez gero, segidan aipatzen diren telesailetako 

kapitulu batzuk komentatu eta erreproduzitu litezkeen: 

● Orange is The New Black: Emakume presoen bizitza kontatzen du eta hamaika 

indarkeria mota azaleratzen ditu. Telesail honek, gainera, irakurketa aldarrikatzaile 

bat proposatzen du. Aniztasunetik eta arrazoi desberdinengatik (sexualitatea, 

arrazialitatea, maila soziala…) emakumeek sufritzen dituzten indarkerien 

ikuspuntutik hitz egiten du etengabe.  

● El Cuento de la Criada: Margaret Atwood-en 1985ko “El cuento de la criada” eleberri 

distopikoan oinarritzen da. E Eszenatoki totalitario bat sortzen du, non emakumeak 

sexu-funtzioen eta eremu pribatuaren menpe gelditzen diren. Azken batean, 

emakumeek jasan dituzten indarkeria-mota guztiei buruzko kritika. 

● La otra mirada:  20. hamarkadako emakumeen barnetegi bat ikustarazten du, baina 

gaur egun oraindik irauten duten errealitate eta egoera sexistak erakusten ditu. 

Aisialdian emakumeen gozamenari buruzko gaiak ikus daitezke. Telesailak ikuspegi 

feminista du, oro har. 

 



 

 Beldur Barik: Hezkuntza baliabideen gida 64

                         

 

  

 

Beldur Barik programa hurrengo sare sozialetan topatu dezakegu: Facebook, Twitter; 

Instagram eta Spotify. Sare hauek, programaren inguruko edukiak eta Beldur Barikek 

aurrera eramaten dituen ekimenak zabaltzeko erabiltzen ditugu. Animatu eta partekatu 

ezazu Beldur Barik Jarrera! 

Burutu duzuen lana sare sozialetan partekatu nahi duzue? Hauek dira Beldur Barik Jarrera 

zabaltzeko dauden aukerak: 

 

Twitter: 

http://twitter.com/beldurbarik Edukiak partekatzeko erabili daitekeen hastag-a: 

#BeldurBarik19.  

 

Instagram: 

Gaiarekin lotura duten eduki berriak gehitzeko @BeldurBarik erabiltzen dugu 

eta hurrengo hastags-ak jarri:  #BBjarrera, #BeldurBarik19, 

#BBTopaketa2019… 

 

Facebook: 

http://www.facebook.com/beldurbarik Gu etiketatzeko orriaren aurrean 

jarri(@BeldurBarik).  

 

 

Spotify: 

Sartu https://www.spotify.com/es/-en bilatu eta jarrai iezaguzu! Gure zerrendak 

ere partekatu ditzazkezu Facebook edo Twitter bitartez. Eman “gustatzen zait” 

Facebook  eta birtuiteatu! 

 

http://twitter.com/beldurbarik
http://www.facebook.com/beldurbarik
https://www.spotify.com/es/

