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Gizarte Zerbitzuak

Getxoko Gurasoen Eskolako aldizkaria • Ekaina 2007 • 16 Zk

Nire egunerokoa
Institututik etxera iritsi berria naiz eta aita nire
zain zegoen aitona erretiratuen klubera eraman
nezan. Bera igandean erosi zuen DVD bat ikusten
ari zen.
Izugarrizko muturra dauka. Bere aita da eta,
hala ere, ama da guztia egin behar duena, garbitzetik hasita medikuarengana eramateraino.
Ama lanera goizeko zortzietan irten izan ohi
da, jantzita eta gosalduta uzten du. Bazkaltzeko
garaian, bazkaria prestatzeaz gainera, egunak
aldizkatuz, bainatu egiten du, gauean lanetik
iristen denean denbora gutxi izaten duelako.
Eta hori aita egunero arratsaldeko lauetatik
aurrera etxean egoten dela kontuan izanda.
Gauean, aldatu eta ohean sartzeko unean iritsi
izaten da. Eta ondoren etxea txukuntzen du.
Ez naiz kexatzen aitona gurekin bizi delako.
Egia esan, atsegin dut hala izatea. Baina
egunez egun amari denborak ihes egiten diola
ikusten dut. Berak ia kexatu gabe egin izan ohi
du eta ni gutxi kexatzen naiz berarekin lana
banatu behar dudala konturatzen naizelako.
Baina aitak eta nire anai alferrak ere kolaboratu egin behar lukete.
Monikarekin hitz egiterakoan, klaseko kide batek
esan dit bere etxean amonaren zaintzari buruzko
zereginak banatu egiten dituztela. Bere anaia
ere, zein bera baino gazteagoa baita, egunero
eseri eta bere amonarekin ordubetez hitz egiten
aritzen omen da.
Aitortu behar dut ez dakidala zer egin. Nire
aitari hau azaltzen saiatu naiz baina ez dirudi
gehiegi aldatzen denik. Behintzat iristen denean
etxerako janariaren erosketaz arduratzen da,
baita nire anaiak pixka bat gehiago ikasi dezan
ahaleginak egiten ere…
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Hezkidetza, zertaz ari gara hitz egiten
enero-identitatearen garapena prozesu luze eta
konplexua da zein jaiotzen
garenean hasten baita.
Gaur egun lehenago ere bai, zeren
gurasoek erditzearen aurretik bere
haurtxoaren sexua jakin ahal dute,
ondorioz aldez aurretiko joera ezberdinei bidea emanez.

G

Une horretatik aurrera haurtxoaren
portaerari buruzko itxaropenak ezberdinak izango dira. Haurtxoaren inguruan dauden pertsona helduek bi
sexuetako batek “berezkoak” dituen
ezaugarriak esleitzen dizkiote.
Baina egia zera da, ez garela bereizitako genero-identitatearekin jaio izaten, ez gara psikologiari dagokionez
gizonezko ala emakumezko bezala
finkatuta jaio izaten.
Identitate bat izatera iristeko prozesua
eguneroko bizitzako giro ezberdin,
familia, eskola, telebista, kideen talde,
eta abarren eragin ugari eta ezberdinekin lotuta dago.
Baina, egoera ezberdina izan ohi da
mutil eta neskentzat gizarteak sexu
bakoitzerako eratutako arau ezberdi-

nek ez baitute gizarte malako kontsiderazio berdina jasotzen eta horien
arteko hierarkia eratzen da. Desoreka
hori ikasi egiten da eta neskek nahiz
mutilek barneratu egiten dute.
Zentzu honetan hasieratik aitak, amak
eta haurtxoaren zaintza nahiz heziketaz arduratzen diren familiakoek sexu
estereotipoek markatutako norabidearen arabera bere bizitzan eragina
dutela esan ahal dugu, ondorioz
orrazkera, arroparen kolorea, bere
gelaren dekorazioa eta jostailuak ezberdinak izateaz gainera generoari
buruzko gizarte mailako ideiekin egokituta egon ohi dira.

Baina egia zera da,
ez garela bereizitako
generoidentitatearekin jaio
izaten, ez gara
psikologiari
dagokionez
gizonezko ala
emakumezko bezala
finkatuta jaio izaten.

Mutilen jostailuak gizonezkoen interesekin identifikatzen dira, automobilak, lehiakortasuna sustatzen duten
jostailu elektronikoak, superheroi ahaltsu eta erasokorrak…..Neskak aldiz,
zaindu ahal diren pertsona ala abereak irudikatzen dituzten panpinez,
etxeko egoerekin lotutako jostailuekin
(plantxa, sukaldetxoa, xurgagailua)
inguratu ohi dira, baita edergintzarekin
lotutakoekin ere.
Haurtxoaren jarrerei buruz egin ohi
diren interpretazioak, maiz, ezberdinak izaten dira, horrela haurra deseroso azaltzen bada, jolasteko gogoa
bezala interpretatu izaten da eta neska denean berriz, urduritasuna bezala
eta sehaska kulunkatzeari ekin izaten
diogu.
Bi urteak bete aurretiko portaera ezberdinak oso urriak izan ohi dira. Adin
horretatik aurrera soilik hasten dira
jolasari dagozkion ezberdintasunak
eta jarduera ezberdinekiko joerak
azaltzen. Familiaren heziketa eta gizartearen eragina da, zeinek generoestereotipoen edukiak markatzen
baititu, mutilengan maitasun adierazpenari dagokionez kontrol handiagoa eta jarrera erasokorragoa susta-

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

....Gure seme-alabak nola hezi ikasten

tzen duena. Neskak, aldiz, maitasuna
eta estimua hala nola besterenganako
sentiberatasuna adieraztera modu
nabarmenagoan bideratu izaten dira.
Norbere nortasunaren garapenean
kontraesan bat azaldu izan ohi da
genero-patroiekin egokitzeko beharra
eta dagoen gizarte ordenari dagokionez, iraultza egiteko jarreraren artean.
Sexu bakoitzari esleitu izaten zaizkion
ezaugarriak haurren aldetik adin oso
goiztiarretan jaso eta barneratu izan
ohi dira. Ezberdintasunak naturalak
bezala onartu izaten dira. Baina bai
neskek eta bai mutilek espero diren
eta espero ez diren erantzunak aldizkatu izaten dituzte. Horrela, une
batean neska bat panpin batekin
jolasean nahiz hau jazten ikusi ahal
dugu eta beste une batean, neska
berdina bideo-kontsolako joko lehiakor eta erasokor batekin jolasten.
Baina aldizkako jarrera hauek, zein
aurreikusi gabekoak baitira, pertsona

helduen aldetik zigortuak izan ohi
dira. Modelatze arin bat litzateke zeinek errefusa adierazten duen keinu
nahiz iruzkin batekin jarrera ez errepikatzea bultzatu nahi baitu. Adibidez,
gona jantzita daramanean hankak
bereizita esertzen den neska batek
(oso gaztea izaten denean izan ezik)
gizartearen errefusa jasango du. Horrela, gure gorputza nola mugitzen
dugun eta nola interpretatzen dugun
generoaren araberakoa da. Aulkitxoan
panpina paseatzen duen ala besoetan
kulunkatzen duen mutil batek ere
bere ingurukoen aldetik errefusa hau
bera jasango du.
Aita eta amek kontzientziatu egin
behar lukete eta horri dagokionez,
bere ideiak nahiz jarrerak aztertu beharko lituzkete tratatzerakoan ezberdintasun hauek ahalik eta urrienak
izatea lortzeko, lehendabizi, bere seme-alabei dagokionez eta, ondoren,
bere inguruko gainerako pertsona
orori dagokionez.

Irakurriz ikastea ...
Gida hau lehen harremanekin hasten
diren emakume gazteei zuzenduta
dago. Bertan, amodioari buruz ikasteko, eta mutilekin harreman onak
izateko gakoak ematen dira. Ondorengo gaiak ere jasotzen ditu: emakumeen aurkako indarkeria, sexualitatea
eta emakumeentzako baliabideak.
Interes sexisten arabera diseinatutako
emakumearen estereotipoaz eramatea uzten ez duten portaerazko zenbait jarraibide eskaintzen ditu, eskubideak berreskuratzea eta defendatzea,
eta bakoitzak bere bizitzako antolaketa orokorra egitea, behar, gustu eta
aukeren arabera.

No te lies con los chicos malos. Guía no sexista dirigida a chicas
Mª José Urruzola
Educar en Igualdad, 2005
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DEKALOGOA
Getxoko menpekotasun
egoeran dauden
pertsonen zaintza

alde bat bildu da, ehun
pertsona baino gehiagorena,
Getxon, bere iritzi, behar hala
nola menpekotasun egoeran
dauden pertsonen zaintzari buruzko
esperientziak banatu eta jakinarazteko. Bere gogoetak dokumentu batean
islatu dira zeinek zaintza eta bere
ondorioen inguruan eratzen diren
egoerak orekatu eta hobetzeko neurri
ezberdinak hartzea proposatzen baitu.

T

Menpekotasuna bere kabuz moldatzeko gai ez den pertsona baten
egoera litzateke.
1 Zaintzak pertsona batek beste
batentzako egin beharreko zeregin
haiek guztiak lirateke, esaterako elikatzea, janztea, garbitzea etab. bezalako
oinarrizkoenak diren beharrak estaltzea edo bestela estimu, lege eta
gizarte arloan laguntza ematea.
2 Menpekotasun egoerei dagokionez, emakumeak izan ohi dira, bere
gehiengoan, ia bakarrik eta bere betebeharra izango balitz bezala, familiako beste pertsonekin lotutako zaintza-zereginetako ardura dutenak.
3 Dedikazio esklusiboa eskatzen
duen lana da zeinek erantzukizun
nahiz neke nabarmena suposatzen
baitu, baina esker on eskasa jasotzeaz
gainera ez da ordaindu izaten. Asko
dira enplegua, aisialdia nahiz bere

osasuna alde batera utzi behar izaten
dituzten emakumeak.
Zein ondorio atera dira:
4 Zaintza gizarte mailako auzia da
eta ez banakakoa. Pertsona guztiok
dugu zainduak izateko eskubidea.
Baliabide eta zerbitzuak eskuratzeari
dagokionez unibertsalizazioa proposatzen da.
Familiatik hasita seme-alabak balioekin hezteaz gainera zereginen banaketa bultzatu behar da, eta ondorioz gizon, mutil eta neska gazteen
inplikazioa bilatuko da.
Erakundeen aldetik baliabide eraginkorrak martxan jarri beharko dira
emakumezko nahiz gizonezkoentzat
lan-arloa, familiarena eta pertsonalaren
arteko uztartzea zilegi izatera iristeko.
5 Beharrezkoa da Getxoko zaintzarekin lotutako baliabide, zerbitzu eta
pertsonen egoera errealari buruz Diagnosi bat elaboratzea aurrekontu, baliabide eta zerbitzu publikoen banaketa zabalago eta hobeago bat burutu
ahal izateko.
6 Garrantzitsua da menpekotasun
egoeran dauden pertsonen autonomia sustatzea. Indarrean dagoen
araudia berrikusteaz gainera betearazi
egin behar da (barrera arkitektonikoak,
hiri arteko garraio publiko eskuragarria…; halaber familiaren ingurunetik

kanpoko udalerriko gizarte bizitzan
pertsona horien partaidetza bultzatu
eta erraztu behar litzateke.
7 Beharrezkoa da dauden zerbitzu,
baliabide, laguntza, pentsio, eta abarri
buruzko informazio garbi eta bateratuarekin lotutako lan bat gauzatzea,
baita sentsibilizazio-kanpainak burutzea ere.
8 Udaletxearen aldetik Elkarte ezberdinekin elkarlanean elkartegintza
sustatzeaz gainera hiritarren inguruko
gizarte partaidetzari bultzada bat
eman behar litzaioke, baita boluntariotza sustatu eta lagundu ere.
9 Laguntza eta heziketa berezi eta
iraunkorra eskaini behar lirateke menpekotasun egoeran dauden pertsona,
pertsona zaintzaile eta Gizarte Zerbitzuetako pertsona zaintzaile eta profesionalentzat; horrez gainera,
topatzeko eta esperientziak elkarraldatzeko guneak eratu.
10 Kasu askotan, zaintzek lanegoera eta –baldintza larriak ekarri
izaten dituzte. Beharrezkoa da hainbat
ekimen martxan jartzea zeinek pertsona zaintzaileen lan-baldintzak arautu, baretu eta hobetuko baitituzte, bai
familiako kideak direnean eta bai ez
direnean. Horrez gainera, pertsona
zaintzaileen aldetik jasotako nahiz
burututako ezagutza eta trebetasunak
aztertu egin behar lirateke.

