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Genero-analisirako sarrera
Itziar Alonso-Arbiol eta Miriam Gallarin

Urte askotan zehar Psikologian egin diren teoriek eta bestelako planteamenduek
populazio jakin baten soslaia izan dute. Sexu-arazoak direla, bikote-asetasuna dela,
edota agresibitatea dela (adibide bakan batzuk aipatzegatik), gertakariok azaltzeko
erabili diren aurrebaldintzak edo ikuspegiak ez dira guztiz neutroak izan, gehienetan
gizonezkoengandik, gizonezkoei begira edota gizonezkoen parametroak erabiliz
aztertu direlako. Egun, bada, ordea, beste betaurreko batzuk erabiltzeko unea gertakariok izan ditzaketen genero-elementuez jabetzeko.
Zientziak (izan) dituen soslaiak gainditzeko bidean, onartu behar da gero eta
gehiago garela genero-ikuspegia aplikatzen dugun ikertzaileok. Hala eta guztiz ere,
zoritxarrez eremu desberdinetan aritzen garen zientzialarien bideak ez dira gurutzatzen, eta denontzat interesgarriak izan daitezkeen ikerketen berri ez dugu izaten.
Gauzak horrela, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko ikertzaileon
ikerlanen emaitzak elkarri erakutsi eta trukatzeko, eta gure artean ere generoa
ardatz harturik corpusa osatzen joateko beharra ikusten genuen. Era berean, beharrezkotzat jo genuen zientzia mailan (unibertsitatean) genero-ikuspegitik egiten
diren aurrerakuntzak kalera ateratzea ere. Hortaz, eta bi asmo horiek batuz, 2007ko
udan ikastaroa antolatu genuen Iruñean, eta, ondorioz, ekarpen esanguratsuenak
hemen biltzea erabaki genuen.
Liburu monografiko honetan, generoaren inguruko ekarpen berriak bildu
ditugu bost ataletan. Horrela, lehenengo 3 kapituluetan biziaro bakoitzean zehar
dauden genero-ezberdintasunei eskaintzen zaie tartea: guraso bilakatzean helduen
bikote-asetasunaren bilakaeran, haur eta nerabeen psikopatologian, eta haurtzaro
eta nerabezaroko agresibitatearen bilakaeran.
Bigarren ataleko 4 kapituluetan, osasun eta psikologia klinikoari arreta ematen zaio. Bertan, 4. kapituluan emozioez eta ondoez femeninoarekiko esku-hartzerako proposamenaz eta alderdi osasungarriez jarduten da; hurrengo kapituluak,
5.ak, sintoma fisikoak eta generoa aztertzen ditu ikuspegi biopsikosozialetik.
Ondorengo bi kapituluetan, emakumeen sexu-osasunaz eta ernalketa-osasunaz
jarduten da, 6. eta 7. kapituluetan emakumeen sexu-arazoetarako sailkapen berria
aurkeztuz, eta hilekoaren aurreko nahaste disforikoa deskribatuz, hurrenez hurren.
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Hirugarren atalean zenbait prozesu psikologikotan dauden genero-ezberdintasunen berri ematen da, 8.etik 10.era doazen hiru kapituluetan. Ez-hitzezko komunikazioan dauden genero-ezberdintasunak, emakumeen aurkako diskriminazioa
hizkuntzaren erabileran, eta migrazio-prozesua eta ongizatea genero-ikuspuntutik
jorratzen dira atal honetan.
Laugarren atala kirola eta generoari eskaintzen zaio. Hiru kapitulutan, 11. kapitulutik 13. kapitulura, honako gai hauek garatzen dira: kiroltasunean dauden ezberdintasunak neska eta mutilen artean, emakumeak zergatik uzten dion kirola egiteari, eta kirol-federazioetako eta klubetako emakumezko presidenteen kudeaketa.
Azkenik, bosgarren atalean, lan-esparruaren eremuan aztertzen da generoaren
gaia: batetik, emakume langabetuaz eta langabeziaren irudikapen sozialaz jarduten
da 14. kapituluan, eta 15. atalean erretiroa jorratzen da osasun-esparruan dauden
genero-ezberdintasunak garatuz. Zehatzago, kapitulu bakoitzaren deskribapen
laburra aurkezten dugu ondorengo lerroetan.
1. kapitulua: BIKOTE-ASETASUNA GURASO BIHURTZEAN: GENEROAREN ARABERAKO EZBERDINTASUNAK
Kapitulu honetan guraso bihurtzeko esperientzia jorratzen da, gizonek eta
emakumeek izaten dituzten bizipen desberdinak azpimarratuz, baita izaten dituzten
ondorio desberdinak ere. Bikote-asetasuna oro har deskribatu ondoren, bikote-harremana ulertzeko aldagai garrantzitsuak aztertzen dira genero-ezberdintasunetatik
abiatuta. Kapituluaren bukaeran, etorkizunean kontuan hartu behar diren ildoak
aipatzen dira.
2. kapitulua: GENEROAREN ARABERAKO PSIKOPATOLOGIADESBERDINTASUNAK HAUR ETA NERABEENGAN
Kapitulu honetan, egileek haurtzaroan eta nerabezaroan generoaren arabera
psikopatologian agertu ohi diren ezberdintasunetan sakontzen dute. Behin
psikopatologiatzat ulertzen dena azaldu ondoren, neska eta mutilen artean alor
honetan agertzen diren berezitasunen berri ematen da. Lehenik eta behin, burunahasteen prebalentzia-datuak eskaintzen dira, eta ondoren, generoaren araberako
zenbait psikopatologia agertzean gaur egun aldagai azaltzailetzat hartzen diren
faktoreetan sakontzen da.
3. kapitulua: AGRESIBITATEAREN BILAKAERA-PROZESUA: NESKEN
ETA MUTILEN ARTEKO EZBERDINTASUNAK
Bizi-garapen prozesua oinarritzat hartuz, haurtzarotik nerabezarora bitartean
agresibitatearen bilakaeran neskek eta mutilek adierazi ohi dituzten ezberdintasunen berri ematen da kapitulu honetan. Hemen helburua da irakurleari deskribatzea garapen-prozesuan agresibitatearen adierazpenetan gertatzen diren aldaketak,
teoria biologiko eta sozialak lagun hartuta, ikuspegi integratzaile batetik.
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4. kapitulua: EMOZIOAK ETA GENEROA: EZBERDINTASUNEN GARAPENA, ONDOEZ FEMENINOAK ETA ESKU-HARTZEA
Kapitulu honetan, egileak hezkuntza diferentzialaren eragin sozial eta psikikoaren berri eman eta honek emakumeen helduaroko ondoezean duen eraginaz
dihardu. Lehenik eta behin, kulturak emozio eta generoari buruz egin izan duen
planteamendu historikoa aztertzen da, jarraian emozioak nolakoak diren eta nola
funtzionatzen duten azaltzen da, eta azkenik, familiak eta ingurumenak eraikuntza
emozional horiekin izan dezaketen harremana analizatzen da. Amaieran ondoez
femeninoarekiko esku-hartzerako proposamen bat egiten da.
5. kapitulua: SINTOMA FISIKOAK ETA GENEROA: IKUSPEGI
BIOPSIKOSOZIALA
Lan honetan emakume nahiz gizonen sintoma fisikoen bizipena ulertzeko
ikuspegi biopsikosozial bat proposatzen da. Horretarako, egileek lehenik sintoma
fisikoak zer diren azaltzen dute, eta ondoren ikuspegi biopsikosoziala sintoma fisiko horien bizipenei aplikatuko zaie. Bukatzeko hainbat proposamen teoriko zein
praktiko egiten dira.
6. kapitulua: SEXU-ARAZOAK ETA SEXU-NAHASTEAK GENEROIKUSPEGITIK: EMAKUMEEN BENETAKO SEXU-ARAZOAK
Kapitulu honetan aldarrikatzen da emakumeen arazoak ulertu behar direla
giza erantzun sexualaren eredu fisiologikotik harago eta testuinguru medikalizatu
batetik kanpo. Bertan, emakumezkoen arazo sexualen sailkapen berria proposatzen
du autoreak, horretan aritzen den lantaldearen planteamenduak zabalduz. Horrela,
klinikoen talde honen iritziz, arazo sexuala sexu-esperientzietan edozein alderdi
emozional, fisiko, edo erlazionalengatik izaten den asetasunik eza edo nahigabe
mota litzateke; eta sailkapen honek emakumeen sexu-arazoak lau multzotan sailkatzen ditu: faktore soziokultural, politiko edo ekonomikoengatikoak; bikotekide
edo erlazioarengatikoak; faktore psikologikoetatik eratorriak; eta faktore medikoetatik eratorriak.
7. kapitulua: HILEKOAREN AURREKO NAHASTE DISFORIKOA:
KONTZEPTUA ETA EBALUAZIOA
Kapitulu honetan Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoaren berri ematen da.
Horretarako, hilekoaren kontzeptua nola garatu den deskribatu ondoren, hilekoaren
aurreko nahasteen kontzeptuaren garapena zein izan den jorratzen da, gaur egun
Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforiko gisa ezagutzen denean sakonduz. Nahaste
honen azterketan kontuan hartu dira kontzeptua eta kontzeptuaren garapena,
nahastearekin lotzen diren aldagaiak eta ebaluazioa.
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8. kapitulua: GENEROA ETA EZ-HITZEZKO KOMUNIKAZIOA
Egileak ez-hitzezko komunikazioa erabiltzeko orduan emakume eta gizonen
artean egon ohi diren berezitasunez dihardu. Horretarako, ez-hitzezko komunikazioan parte har dezaketen aldagaietan sakontzen da, hauetako bakoitzean azaldu
ohi diren genero-ezberdintasunak azalduz.
9. kapitulua: EMAKUMEEN AURKAKO DISKRIMINAZIOA HIZKUNTZAREN ERABILERAREN BITARTEZ: GIZARTE-PSIKOLOGIAREN
EKARPENAK
Kapitulu honetan zehar, genero-estereotipoen hedapena ulertzeko, hizkuntzaren erabileran arreta jartzea ezinbestekoa dela jakinarazten da. Egileek frogatzen dutenez, hizkuntzaren erabileraren bidez genero-estereotipoak eta diskriminazioa igortzen dira; estereotipoak hizkuntzaren bidez komunikatzen direla, alegia.
Hizkuntzaren erabilera aztertzeak portaera soziala ezagutzeko bidea zabalduko
luke.
10. kapitulua: MIGRAZIO-PROZESUA ETA ONGIZATEA GENEROIKUSPUNTUTIK
Kapitulu honetan egileek emakumeen migrazio-prozesuaren nondik norakoen
berri ematen dute, Euskal Herrian dauden emakume etorkinen egoera psikosoziala
aztertuz eta gizonenarekin alderatuz. Aldi berean, emakume etorkinen ongizate
maila eta osasun mentala ere deskribatzen dituzte, eta hauekin zerikusia duten
aldagaietan sakontzen da.
11. kapitulua: EZBERDINTASUNAK KIROLTASUNEAN NESKA ETA
MUTILEN ARTEAN
Atal honetan autoreek kirolari gazteen kiroltasuna aztertzen dute, arreta berezia jarriz mutilen eta nesken arteko ezberdintasunetan, eta horretaz eginiko ikerketa baten emaitzen berri ematen dute. Desberdintasun horiek nondik etor litezkeen
marrazten da, baita gurasoen generoaren eragin diferentziala jorratu ere. Era
berean, zenbait ondorio eta etorkizunean egin beharreko ikerketak iradokitzen dira.
12. kapitulua: ZERGATIK UZTEN DIOTE EMAKUMEEK KIROLA
EGITEARI? ERAGITEN DUTEN ALDAGAI PSIKOSOZIALAK
Kapitulu honetan autorea emakume eta gizonen gizarteratze-prozesu ezberdinetara hurbiltzen da, baita rolen estereotipoek sexu bakoitzak kirolarekin duen
harremana nola baldintzatzen duten azaldu ere. Bertan, emakumeek kirola uzteko
arrazoiak aipatzen dira, eta gaiaz egindako ikerketen emaitzak plazaratu. Horrez
gain, Gipuzkoako zenbait eskualdetan egindako kirol-partaidetzari buruzko datuen
azterketak eta hortik atera daitezkeen ondorioak aurkezten dira.

Genero-analisirako sarrera
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13. kapitulua: EAE-KO KIROL-FEDERAZIOETAKO ETA KLUBETAKO
EMAKUMEZKO PRESIDENTEEN KUDEAKETA AZTERTUZ
Atal honetan Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-federazioetako eta
klubetako emakumezko presidenteekin egindako ikerketa kualitatiboaren berri
ematen da. Elkarrizketatutako emakumeengandik lortutako datuak azaltzen dira,
bereziki aurkitutako oztopoak eta haien esku izan dituzten baliabideak. Era berean,
lidergo femeninoaren ezaugarriak eta emakumeak kirolean sartzeko politikak eta
estrategiak ere aztergai izango dira.
14. kapitulua: EMAKUME LANGABETUAK LANGABEZIAREN
IRUDIKAPEN SOZIALEAN
Lan honetan langabeziaren fenomenora hurbilpen bat egiten da irudikapen
sozialen teoriaren bidez. Kapitulu honetan genero-harremanen azterketa bereziki
interesatzen zaie autoreei, eta, beraz, gazteek langabeziaren inguruan duten
irudikapena ikertzean harreman hauen dinamikak ulertzea izan da autorearen
helburu nagusia.
15. kapitulua: ERRETIROA: GENEROAREN ARTEKO DESBERDINTASUNAK OSASUN-ESPARRUAN
Kapitulu honetan erretiroa aztertzen da generoaren ikuspegitik, bereziki
generoaren ezaugarri soziodemografikoetan, osasun fisikoan, psikologikoan eta
sozialean desberdintasunak analizatuz. Ikerlanari buruzko alde teorikoa
deskribatzeaz gain, autoreek egindako ikerketaren nondik norakoak azaltzen dira,
eta emaitzak plazaratzen dituzte: batetik, generoaren ikuspegitik erretiratuen
ezaugarri soziodemografikoak eta, bestetik, erretiratuen ezaugarri psikosozialak.

I. atala.
Genero-ezberdintasunak
biziaro ezberdinetan
zehar

1. Bikote-asetasuna guraso bihurtzean:
generoaren araberako ezberdintasunak
Beatriz Oronoz eta Itziar Alonso-Arbiol1
1.1. SARRERA2
Etorkizunean haurrez osaturiko familia izango denaren hasierako elementua dugu
bikotea. Diada honen funtzionamenduak eta ongizateak, bikote-asetasunak alegia,
familiaren funtzionamendua eta ongizatea baldintzatuko du. Eta era berean, familiak gertakariei edo aldaketei aurre egiteko erabiliko dituen estrategiek bikotearen
portaera markatuko dute.
Lehen haurraren etorreraz batera, bikotea behartuta egoten da bi pertsonaz
osaturiko mundu txikia irekitzera, eta ordura arte bi kideena soilik zen lekua nolabait inbaditu egiten da. Ondorioz, bikoteak a priori neurtzeko zailak diren aldaketei egin behar die aurre, alor ugaritan (bikotean, maila pertsonalean, familian eta
lan-munduan) gertatuko baitira aldaketak. Bikoteetan gertatzen diren aldaketa asko
antzekoak diren arren, egia da bikote guztiak ez direla aldaketa berdinetatik igarotzen, eta ez diete berdintsu aurre egiten. Amatasun eta aitatasunerako trantsizioan
aurre egiteko moduetan izan diren desberdintasunak faktore hauen menpe egoten
dira: bikotearen ezaugarriak, kide bakoitzeko ezaugarri indibidualak, jaioberriaren
ezaugarriak eta testuinguruko faktoreak.
Aitatasun eta amatasunera igarotzea bikoteak haurdunaldiaren berri duen momentuan hasten den prozesua da. Une horretatik aurrera, bikotearentzat ezberdina
den zikloa hasten da; zalantzak eta gatazkak sortzean, baliabide indibidualak,
bikote mailakoak, familiarrak eta sozialak jartzen dira martxan aldi berriari arrakastatsu ekiteko eta familiako oreka berreskuratzeko asmoz. Aitatasunera/amatasunerako trantsizio-aldi honen iraupena familia batetik bestera alda daiteke. Ikertzaileen artean aro hau non bukatzen den azaltzerakoan erabateko adostasunik ez
dagoen arren, familia egoera berrira egokitu eta oreka lortzen duenean amaituko
litzatekeela esan genezake, gutxi gorabehera jaioberriaren lehen eta bigarren urteen
artean.
1. Kapitulu hau Euskal Herriko Unibertsitateko taldeetarako ikerketa-laguntzaz (GIU08/09), eta
Euskal Herriko Unibertsitateko Ikerkuntza Errektoreordetzaren laguntzaz burutu da, lehen autoreak
bigarren autorearen zuzendaritzapean doktorego-tesia egin dezan.
2. Eñaut Uruburuk euskaratutako kapitulua da hau.
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Bikotearen bizi-zikloaren aldi honetan, bikote-asetasunak garrantzia hartzen
du, lehen haurraren etorrerak eragin handia du eta. Izan ere, bikote-dinamiketan
antzemango dira familian eta haren ingurunean izaten diren aldaketak. Baina, era
berean, bikote-asetasunak ere rol aktiboa du gurasotasunerako trantsizioan,
prozesu honetan eragiteaz gain, baldintzatu egiten baitu (Cowan eta Cowan, 1992;
Helms-Erikson, 2001).
Gizonek eta emakumeek modu diferentean bizitzen dute ama edo aita bihurtzeko esperientzia, eta ondorio desberdinak ditu batzuentzat zein besteentzat. Oro
har, ikerketek aditzera ematen dute amatasunak emakumeengan duen inpaktua,
positiboa zein negatiboa, aitatasunak gizonengan sortzen duena baino handiagoa
izaten dela. Kapitulu honetan alderdi hau jorratuko dugu. Zehazki, hasiko gara bikote-asetasunaz eta hemen dauden genero-ezberdintasunez hitz egiten era zabalean,
gero, hurrengo atalean, bikote-harremana ulertzeko garrantzitsuak diren aldagaiak
aztertuko dira genero-ezberdintasunak ardatz harturik. Horren ostean, etxeko zereginen, haur-zaintzen eta lanen banaketak bikote-asetasunean duen eragina deskribatuko dugu. Beste bi ataletan, bikote-asetasunean kide bakoitzak jasotzen duen
laguntza emozionala eta banakako aldagaien eragina jorratuko dira. Azkenik, etorkizunari begira gai honen inguruan kontuan hartu beharreko ildo batzuk marraztuko dira.
1.2. BIKOTE-ASETASUNA ETA GENERO-EZBERDINTASUNAK
Denbora askoan zehar ezkontideen arteko asetzeak interes handia sortu du amatasun eta aitatasunerako trantsizioari loturik. Gai honi buruzko zenbait ikerketak
diotenaren arabera, lehen haurraren etorrerarekin batera bikote-asetasuna urritu
egiten da (Gottman eta Notarius, 2000), emakumezkoen kasuan batez ere (Belsky
eta Rovine, 1990; Cowan eta Cowan, 1992; Levy-Shiff, 1994). Hala eta guztiz,
argi geratu behar da lehen haurraren jaiotzak ez dakarrela nahitaez bikote-asetasunaren jaitsiera, aitatasun/amatasunera iragateak asetasun hori handitu edo txikitzeko aukera berekin bat ekarriko bailuke (Belsky eta Rovine, 1990; Cowan eta
Cowan, 1992).
Beraz, garrantzizkoa da ñabartzea bikote guztiek ez dituztela aldaketak pairatzen, eta aldaketak izaten diren bikoteetan maila txikikoak izaten direla. Horregatik, ezin daiteke krisi handi bati buruz berba egin, lehen haurraren etorrerak
dakarren ezkontideen asetasuneko aldaketa txiki batzuei buruz baizik. Gainera,
nahiz eta, oro har, asetasunaren murriztapen txiki bat gertatu, bikoteek barne-funtzionamenduaren patroia bere horretan mantentzen dute. Hau da, haurra jaio
aurretik barne-funtzionamendu egokia izan duten bikoteek aurrerantzean ere funtzionatzeko modu bera erabiliko dute; aitzitik, aurretik arazoak izan dituzten bikoteen kasuan, badirudi aitatasun/amatasunak areagotu egiten dituela, edo ez du
ematen hobekuntzarik izaten denik.
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Bizitzako etapa honetan bikoteen artean asetasun mailan dagoen aldakortasunaz gain, bikote-erlazioan bizitakoaren hautematea genero-ezberdintasunak ere
xedatzen du. Bikote-asetasunean generoari eman zaion garrantzia, aitatasun/amatasunerako trantsizioan bereziki, argi gelditu da emakumeen edo gizonezkoen
trantsizioei buruz publikatutako artikulu eta monografia jakinetan. Cowan eta
Cowan-en lanak (1992) nabarmendu beharko genituzke kasu honetan.
Haatik, ikertzaileen artean bikote-harremanetan aitatasun-amatasunak eragina
duela onartuta baldin badago ere, bikote-asetasunean generoen arteko ezberdintasunak daudela onartzeko ez dago adostasunik. Egile batzuek diotenez, aitatasun/
amatasunera iragatean bikote-asetasunean izaten diren aldaketak emakumezkoengan gizonezkoengan baino handiagoak dira (Belsky eta beste, 1983; Cowan eta
Cowan, 1992). Alabaina, beste egile batzuek (Karney eta Bradbury, 1995) adierazi
dutenaren arabera, ikerketa horiek gehiegi balioestera eroan omen dute generoak
bikoteengan duen eragina.
Gauzak horrela, bikote-asetasunean generoak duen eraginaz harago, izaera
biologikoa duten planteamendu teorikoek, baita izaera lagun talde psikosozialeko
teoriek ere, emakumezko eta gizonezkoek bikoteko informazioa diferenteki
prozesatzen dutela erakutsi dute, eta bikotearen funtzionamenduari ematen dioten
garrantzia ere ezberdina da.
1.3. BIKOTE-HARREMANAREN BEREZKO ALDAGAIAK
Atal honetan bikote-harremanei datxezkien aldagaiak aztertuko ditugu: bikote-harremanetako emozioen adierazpena, gatazken konponketa, elkarrekin pasatutako
denboran lortutako asetasuna eta sexu-asetasuna. Hortaz, gai honi buruz egindako
ikerketak aztertuko ditugu generoen arteko desberdintasunak ikusi ahal izateko
moduan.
Generoaren eraginak bikote-harremanak bizitzeko desberdintasunak dakartzala defendatzen duten teoria esanguratsuenen artean, teoria biologikoak eta izaera
psikosozialeko teoriak nabarmen ditzakegu. Teoria biologikoen arabera, emakumezkoek eta gizonezkoek euren erlazioetako gertaerak modu ezberdinean prozesatzen dituzte, bai maila kardiobaskularrean, endokrinoan, immunologikoan, neurosentsorialean, baita maila neurofisiologikoan ere. Gizonezkoa gai estresatzaileen
aurrean fisiologikoki emakumezkoa baino sentiberagoa bada ere, emakumezkoak
bikote-gatazkan aldaketa fisiko handiagoak eta iraunkorragoak agertzen ditu
gizonezkoarekin alderatuta.
Ikuspuntu psikosozialetik, bestalde, emakumeek eta gizonek bikote-funtzionamenduari ematen dioten garrantzia desberdina da; bereziki, bikotekideek emozioak adierazteko era eta komunikazioa, zein gatazkaren maneiua da bereizten
dituena. Bikote-asetasunean azken bi elementu horiek duten eragina ikusita,
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bikote-harremanetan duten eragina zelakoa den erakutsiko dugu ondorengo azpiataletan. Horrez gain, bikote-harremanetan asetasunaren aurresale gisara ageri
diren beste bi faktore ere azalduko ditugu: elkarrekin pasatutako denboran lortutako asetasuna eta sexu-asetasuna.
1.3.1. Emozioen adierazpena bikotearen komunikazioan
Bikote-harremanetan emozioak adierazteko orduan, beste testuinguru batzuetan bezala, emakumezkoek haserrea, maitasuna, zoriontasuna eta tristura gizonezkoek baino maizago adierazten dituzte. Halaber, gizonezkoek emozioak identifikatu eta komunikatzeko emakumeek baino zailtasun gehiago dituzte. Esandakoak
esanik, emozioen komunikazioari emakumeek eta gizonek garrantzia berdina ematen ez dietela dirudien arren, zenbait egilek (Wilson eta Mejia, 2005) adierazi
dutenez, bikotekideen arteko komunikazioak duda barik eragiten du bikote-asetasunean. Emozioak komunikatzeko orduan generoen arten dagoen diferentzia honako honetan ikus daiteke: gizonezkoen emozioen komunikazioa garrantzitsuagoa
da emakumezkoen bikote-asetasunerako, emakumezkoen emozioen komunikazioa
gizonezkoentzat baino.
1.3.2. Bikote-gatazken ebazpena
Bikote-gatazkak konpontzeko erak ere generoak baldintzatzen ditu. Emakumezkoak erlazioan intimitatea bilatzen duen rol adierazkorra bilatzen du; bikotefuntzionamenduaren kalitate emozionala hobetzera jotzen du eta harremanean gertatzen diren gertaerekiko sentiberagoa da. Gizonezkoak harremanak dituen arazoak
konpontzeko rol instrumentalagoa hartzen du, baina gatazkaren alderdi emozionaletik aldendu egiten da (Gottman eta Levenson, 1992). Gatazka baten aurrean
«eskaria – atzeraldia» gisako elkarrekintza-patroia erabiltzen dute bikote askok.
Bikotekide batek, gehienetan emakumeak, gatazka hasi eta beste bikotekideari aldatzeko eskatzen dio, baina azken honek, gehienetan gizonezkoak, eztabaida ekiditen du eta aurkakotasunetik erretiratzen da. Eta ikuspuntu honi jarraiki, bikotekide baten eskaera areagotzeak beste kidearen ekiditea gehitzea dakar. Gizonezkoaren atzera-egitearen aurrean emakumeak konpromisozko eskaerak areagotzen ditu,
eta horren guzti horren ondorioz bikote-asetasunak eragin negatiboa jasotzen du.
Laburki esateko, gatazkak konpontzeko, komunikaziorako eta afektua
adierazteko bitarteko ahulak dituen bikoteak asetasun baxuagoa du errekurtso
hobeak dituzten bikoteekin alderatuz gero.
1.3.3. Elkarrekin izandako uneekiko asetasuna
Oro har, elkarrekin pasatutako denboran izandako asetasunak bi kideen
bikote-asetasunean eragiten du (Belsky eta Kelly, 1994; Cowan eta Cowan, 1992;
Levy-Shiff, 1994). Aitatasun eta amatasunarekin bikotekideek elkarrekin pasatzen
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duten denbora librea gutxitzen da (Belsky, Spanier eta Rovine, 1983). Haurraren
hazieran eta etxeko zereginetan denbora erabili beharrak harremanari emozionalki
laguntzen dioten beste jarduera batzuk bazterrarazten ditu, esate baterako, intimitatean lasaitasunez berba egitea bezalako gauza oinarrizkoak.
Beste ikerketa batzuek (MacDermid eta beste, 1990; McHale eta Hutson,
1985), aldiz, hauxe adierazten dute: haurrak dituzten eta haurrik ez duten gurasoen
artean ez dagoela ezberdintasunik elkarrekin egindako jarduera kopuruan, baina
bai jarduera horien izaeran. Aitatasun zein amatasunarekin bikotekideek partekatzen dituzten jarduera motak aldatu egiten dira. Esaterako, kanpoan afaltzera
irtetea, zinemara joatea edo telebista ikustea aisialdi-jarduerak gutxitu egiten dira
(Belsky eta beste, 1983) eta, horren lekuan, haurraren hazieran eta etxeko beharretan
zentratutako zeregin instrumentalagoak gauzatzen dira. Horrez gain, haur baten
hazierak dakarren nekeak bikoteari beste jarduera batzuetarako energia gutxitzen
dio. Honek guztiak bikotearen alderdi emozionala ez zaintzea eta harremanean
naturaltasuna galtzea eragin dezake. Are gehiago, bikote asko harremanaren funtzionamenduan aldaketak hautematen hasten dira, erlazio erromantiko bat izatetik
partekatutako lagunarte bat izatera (Belsky eta beste, 1983). Ondorioz, bikotekideak elkarrekin pasatutako denborarekin asegabeago sentitzen dira oro har
(MacDermid eta beste, 1990; McHale eta Hutson, 1985).
Kantitatea eta partekatzen diren jarduera motak ez direla gauzarik garrantzitsuenak uler daiteke horretatik guztitik, bikotekideek elkarrekin izandako uneetan
lortutako asetasuna baino. Eta beste behin ere, partekatutako denboran eskuratutako asetasuna generoak xedatzen du. Gizonezkoen kasuan aitatasun/amatasunak
hain gozagarria den norbanakoaren aisialdirako denbora gutxitzen duela sentitzen
da. Emakumeei dagokienez, bestalde, gurago dituzten elkarrekin partekatutako
jarduerak areagotzen dira. Emakumeek, amaren rola onartuago izanik eta haurraren hazieran gizonezkoek baino erantzukizun handiagoa sentitzen dutenez, aisialdiko jarduerei eskainitako denbora gutxitzeko gaitasun handiagoa dute gizonezkoen aldean. Gizonezkoek, bikotekidearekin aisialdi-jarduerak gauzatzeko gehiago
tematzean, ordainean frustrazio-sentimenduak eta asegabetasuna jasotzen dituzte
sarritan, eta horrek bikote-asegabetasuna eragingo luke (Belsky eta Kelly, 1994).
1.3.4. Sexu-asetasuna
Aitatasun/amatasunera igarotzean sexu-harremanetan bikote-asetasunean
negatiboki eragiten duten aldaketak izaten dira (Feldman eta Nash, 1984; Gottman
eta Notarius, 2002; Hidalgo, 1994). Sexu-harremanen maiztasunean eta kalitatean
gertatzen diren aldaketak haurdunaldian hasten dira. Sexu-jarduera haurdunaldiaren lehen hiruhilekoaren hasieran jaisten da, bigarren hiruhilekoan gehitu eta haurdunaldiko azken hiruhilekoan berriz ere jaitsi (Cowan eta Cowan, 1992). Haurdunaldiko sexu-jardueraren erritmo aldaketa hauek emakumeen aldaketa hormonal,
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fisiko eta psikologikoen ondorio dira, sexu-desiran eragiten dute eta (Leiblum,
2002; Read, 1999).
Bikotearen beste eremu batzuetan bezala, baina neurri handiagoan beharbada,
sexu-harremanen bizipena genero-ezberdintasunak markatuta dago. Gizonezkoek
eta emakumezkoek haurdunaldiaren hastapenetatik sentsazio desberdinak bizi
izaten dituzte, fisiologia mailan diren diferentziek eraginda batez ere.
Emakumearen erdiondoko arazo fisiko eta psikologikoen ondorioz bereziki,
sexu-jarduera murriztu egiten da haurraren jaiotzaren ondoren. Arazorik ezagunenak dira: dispareunia (sexu-jardueran mina izatea), libido gabezia eta baginaren
idortasuna (Alder, 1994; Barret, Pendry, Peacock, Victor, Thakar eta Manyonda,
2000), nork bere buruaren irudi negatiboa izatea eta erditzean jasandako minak edo
traumak eragindako anorgasmia (Read, 1999). Ondoezak irauten duen denboratartea emakume batetik bestera ez da berdina. Ikerketa batean (Barret eta beste,
2000) ikusi da emakumezkoen % 80k erdiondoko lehen hiru hiletan gutxienez
sexu-arazoren bat izaten duela eta 3 emakumetik 2k haurra jaio ondoreneko
seigarren hilabetean ere arazoak izaten dituztela.
Emakumearen ondoez fisikoak erditu ondoreneko sexu-jardueraren itzulera
xedatzen du neurri handi batean (Belsky eta Kelly, 1994). Zenbait bikotek adierazten dute sexu-harremanei erdiondoko seigarren hilaren aurretik berrekiten dietela;
beste batzuk, berriz, denbora gehiagoan gabetzen dira (Barret eta beste, 2000).
Haurra jaio ondoren rolean, identitatean eta autoirudian gertatzen diren aldaketa psikologikoek emakumearen sexualitatean eragina dute. Titia ematen duen
emakumeak edoskitzetik eratorritako eragin fisiko eta psikologikoak pairatzen ditu,
eta hauek sexu-jokaeran eragiten dute (Alder, 1994). Alde batetik, hormona maila
aldatu egiten da estrogenoaren maila ezereztatzean, eta horrek baginaren labainketa gutxitzen du, erantzun genitala ahuldu eta mina areagotzeraino. Beste alde
batetik, emakumezkoak, haurrak gauean titia hartzeko itzartzen duenean, plazersentsazioa izan dezake, edo, kontrakoa, plazerik eza eta erruduntasuna senti ditzake (Leiblum, 2002). Haurrari bularra ematen dion emakumeak ezin du haurraren
elikadura bere kidearekin partekatu. Ondorioz, loaren etenaldiak jasateaz gain,
ahuleziara eraman dezakeen nekea pilatzen hasten da.
Emakumearen edoskitzearen aurrean gizonak duen erantzuna ez da berdina
kasu guztietan. Batzuek esperientzia kitzikagarritzat jotzen dute; beste batzuek,
ordea, ondoezarekin bizi dezakete egoera (Alder, 1994). Emakumezkoengan ez
bezala, gizonezkoaren sexu-desira eta sexu-erantzuna, oro har, ez da aldatzen aitatasunerako trantsizioan (Belsky eta Nelly, 1994). Gizonak ez du bere sexu-harremanetan eragiten duen aldaketa fisikorik pairatzen. Alabaina, haurraren jaiotzatik
eratorritako sexu-arazoren bat edo beste izan dezake, hala nola sexu-desira gabezia, erekzio-disfuntzioa eta eiakulazio goiztiarra. Zailtasunok haurraren presen-
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tziaren aurrean sentitzen den ondoezarekin, sexu-harremanetan bikotekideari minik
egin gura ez izatearen desirarekin eta aitatasunari zaion beldurrarekin zein horrek
dakartzan erantzukizunekin lotuta daude (Read, 1999).
Esandakoaz gain, sexu-harremanaren kaltetzean eragina duen beste faktore
inportante bat bikoteko gatazkak konpontzeko denbora falta da. Egunerokotasunean
bikotekideen artean sortzen diren tentsioek emozionalki urrundu egiten dituzte
bata bestearengandik. Bikotea intimitatean konturatzen da bien artean dagoen
deskonexio emozionalaz eta hori guztia sexu-harreman asegabeetan islatzen da.
Ikertutako beste eremu batzuetan legez, emakumezko eta gizonezkoek diskurtso
ezberdinak erabiltzen dituzte sexu-harremanen erantzukizuna egozterakoan. Gizonezkoek sexu-harremanen kantitatearen gutxitzea emakumea haurraren hazieran
harrapatua dagoelako dela esaten dute. Horrez gainera, gizonezko batzuek emakumearen sexu-desiraren jaitsiera gauza pertsonaltzat hartzen dute, eta, horregatik,
zaurituta eta lekualdatuta sentitzen dira. Emakumeek, aitzitik, bikotekideak erditu
ondorenean igarotzen ari diren zailtasun fisikoak ez dituela ulertzen sentitzen dute
maiz, ezta haurraren hazieran bikotekidearen inplikazio-gabeziaren ondorioz
sufritzen duten nekea ere (Belsky eta Nelly, 1994; Cowan eta Cowan, 1992).
Beraz, egileek diotenari kasu eginez, bikote-asetasunaren murrizketa da sexuharremanetan eragina duena, eta ez alderantziz (Cowan eta Cowan, 1992; Leiblum,
2002). Hala ere, kausalitatearen noranzkoa ez dago oso argi, beste autore batzuek
(Feldman eta Nash, 1984; Gottman eta Notarius, 2002; Hidalgo, 1994) sexuharremanek bikote-asetasunean duten eragina azpimarratzen baitute.
1.4. ETXEKO ETA HAUR-ZAINTZA / HEZIKETA-LANEN BANAKETA
Bikotearen harremanaren kalitatean eragin handia du etxeko beharren banaketak.
Nahiz eta gai hutsal edo azturatzat jo daitekeen, sakontasunez aztertuz gero,
bikotean zein norbanakoengan baditu zenbait inplikazio. Azkeneko hamarkadetan
interes handiko gai bihurtu da bikoteen eremuko ikerketetan; izan ere, gizonaren,
emakumearen, haurraren, familiaren eta gizartearen arteko lan-banaketak bere
ondorioak ditu. Aztertutako lanetatik atera daitekeen ondoriorik esanguratsuena da
etxeko beharren banaketa gizarte-prozesu konplexu baten barruan eboluzionatzen
doala. Eta banaketa horren azalpen eta ulermena testuinguru sozial, kultural,
ekonomiko eta politiko baten baitan egin behar da.
Delako eboluzio horretan generoa da etxeko zereginen antolaketa eta partehartzea xedatzen duena (Sánchez eta Thompson, 1997; Helms-Erikson, 2001).
Etxeko beharren banaketan garrantzizkoena hauxe litzateke: bikotekide bakoitzak
zelan hautematen dituen etxeko betebeharren banaketak, hots, banaketaren antolaketarekin gustura dagoen ala ez. Gai honekin jarraituz, beraz, «justiziaren hautemateaz» berba egin genezake, eta horrek bikote-asetasunean eta norbanakoaren
ongizatean, bai gizonengan baita emakumeengan ere, zelan eragiten duen.
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Etxeko zereginen banaketarekin asegabe sentitzeak arazo eta gatazkak dakartza berekin batera bikotera. Haatik, eragina ez da berbera emakumeen eta gizonezkoen kasuan. Emakumeak zereginen banaketa injustua dela hautematen duenean
bakarrik hazten dira bikote-gatazkak. Horren oinarrian gatazkak konpontzeko eraginkortasunik eza dagoela esan daiteke. Emaitza gisa sintomatologia depresiboaren
garapena ikus genezake. Gizonezkoen kasuan, aldiz, beharren banaketaren asetasuna ez dago bikote-asetasunarekin loturik, ezta ongizate pertsonalarekin ere. Hala
eta guztiz ere, bikote-asetasuna eta sintomatologia depresiboa zereginen banaketarekiko asetasunaren eraginik barik aztertuta, erlazio positiboa aurkitu da bikoteasegabetasunaren eta sintomatologia depresiboaren artean, gizonezko zein emakumezkoetan (Fincham eta Beach, 1999).
Aurreko hamarkadetan emakumearen eta gizonezkoaren etxetik kanpoko
lanaren rol berrien onarpenean gizarte-aldaketak gertatu badira ere, etxeko barnebanaketan aldaketa hori txikiagoa izan da. Oraintsu egindako ikerketen arabera,
etxetik kanpo lanean ordu kopuru bera egiten duten bikotekideen kasuan,
emakumeak eskuarki etxeko zereginak egiten gizonezkoak baino 2 edo 3 aldiz
denbora gehiago pasatzen du (Shelton eta John, 1996). Euskal Autonomia Erkidegoan 1997an lortutako datuek diotenez, enplegua zuten emakumeen etxeetan
% 61,2an emakumeak ziren etxeko zereginez arduratzen zirenak. Etxe horietatik
guztietatik % 32 dira etxeko zereginak elkarrekin banatzen dituztenak. Bestalde,
gizonezkoa etxeko behar guztiaz arduratzen dela adierazten duen kasu bakar bat
ere ez dago ia (% 0,5). Etxeari eskainitako denboran dagoen desberdintasuna dramatikoago bihurtzen da Estatu Batuetan aitatasunerako trantsizioan (Sánchez eta
Thompson, 1997). Hala ere, muturreko egoera hori gure testuinguru geografikoan
ez da oraino konfirmatu.
1.5. LAGUNTZA EMOZIONALA
1.5.1. Bikotekideak emandako laguntzaren inguruko hautematea
Atal hau garatu orduko xehetasun bat egin behar dugu laguntza moten harira.
Bikotekidearen laguntza instrumentala (laguntza etxeko zereginetan eta haurraren
hazieran) edota izaera emozionalduna (baten bati zure ardurak konta diezazkiokezula sentitzea, era berean, harengandik arreta eta laguntza jasotzeko) izan
daiteke. Azken hau da orain aztertuko duguna.
Ezkontidearengandik hautemandako laguntza emozionala aitatasun/amatasunerako trantsizioan bikote-asetasunean eraginik handiena duen aldagaietako bat da
(Belsky eta Rovine, 1990; Cowan eta Cowan, 1992; Levy-Shiff, 1994; Shapiro,
Gottman eta Carrere, 2000). Ezkontidearengandik laguntza emozional gehiago
hautematen duten gizon eta emakumeek, bai amatasun/aitatasunari dagokionez,
baita beste kontu batzuetan ere, euren bikote-erlazioetan narriadura gutxiago
pairatzen dute, eta, ondorioz, aita edo amaren rol berriaren exijentziak hobekien
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gainditzen dituztenak dira (Belsky eta Rovine, 1990; Cowan eta Cowan, 1992;
Levy-Shiff, 1994). Bikotekidearengandik hautemandako laguntza emozionala ez
da edozein laguntza, zeren historiako beste protagonistarengandik jasotakoa baita.
Hain zuzen ere, horregatik da horren garrantzitsua (Hidalgo, 1994).
Ezkontidearen laguntzak beste eremu batzuetan duen eragina, bikote-asetasunean edo aitaren rolean esaterako, desberdina da generoaren arabera. Horrela, bada,
emakumezkoei bikotekidearengandik eratorritako laguntza emozionala hautemateak bikote-asetasunean gehiago eragiten die, emakumezkoen laguntza emozionalak gizonezkoei baino. Dirudienez, emakumeen bikote-asetasuna gizonezkoen
erreakzioei lotuago dago. Gizonezkoen bikote-asetasuna, berriz, gehiago dago
errekurtso intrapertsonalen mende. Gizonezko batek emaztearekiko jokabide txeratsuak eta zaintzara zuzendutakoak azaltzen dituenean, emakumeak erlazioaren
mantenu emozionalean txanda hartu diola sentitzen du. Emakumea erosoago sentitzen da bere bikotekide eta bizitzarekin gizonezkoak harremana zaintzen duenean.
Hala ere, aita/ama rolean ezkontidearen laguntza inportanteagoa da gizonentzat emakumeentzat baino, nahiz eta horrek ez duen esan gura emakumeentzat
onuragarria ez denik (Cowan eta Cowan, 1992). Hortaz, ezberdintasun hauek esan
gura digutena honakoa da: emakumezkoak ama gisara bikotekidearengandik jasotako laguntzari etekina atera diezaiokeen moduan, gizonezko askok bikotekidearen
laguntza behar dute aitatasun-rola egoki betetzeko.
1.5.2. Gizarte-laguntza
Gizarte-laguntzak familiaren bizi-zikloko edozein unetan bikotearen beste eremu
batzuetan eragin badezake ere, aitatasun/amatasunera iragatean eragin handiagoa
izaten du bikote-erlazioan guraso berriek hautemandako gizarte-laguntzak. Guraso
berriak, eta bereziki ama, gizarte-sarearen berregituraketa berriaren ondorioz lekuz
kanpo senti daitezke eta hurreko pertsonengandik jasotzea desira izaten duten
laguntza ez aurkitzea gerta daiteke. Ondorioz, ama batek gizarte-laguntza baxuak
sortutako ondoez pertsonala senti dezake, eta bikote-harremanean eragin, bikoteasetasuna gutxitzea eragiteraino (Graham, Fisher, Crawford, Fitzpatrick eta Bina,
2000). Ondorio horrekin adostasunean, Levitt, Weber eta Clark (1986) bat datoz
gizarte-laguntzak bikote-asetasunean eragiten duela esatean. Egile horiek diotenaren arabera, amek lagunengana jotzen dute laguntza bila bikote-harremana larri
dagoenean. Gizonezko gurasoen kasuan, aldiz, gizarte-laguntzak ez du bikoteasetasunean eragiten (Graham eta beste, 2000).
1.6. ALDAGAI INDIBIDUALAK
1.6.1. Atxikimendua
Atxikimendu ez-segurudun bi estiloak (ikuspegi kategoriko batetik hartuta)
—ekidingarria eta antsiatsu-anbibalentea— edota atxikimenduaren bi dimentsioak
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—intimitatearekiko erosotasuna eta harremanekiko herstura— (dimentsiozko sailkapena eginda) bikote-asegabetasun maila handiarekin loturik daude; bikote-asegabetasunaren aurresale hobea da harremanekiko herstura dimentsioa intimitatearekiko erosotasuna baino (Feeney, 1994). Zentzu horretan, intimitatearekiko erosotasuna harremanaren hasieran aldagai erabakigarria da, baina, harremana behin
egonkortuta dagoenean, aldagaia hori ez da horren garrantzizkoa izaten erlazioa
mantentzeko (Feeney, 1994).
Atxikimendu eta bikote-asetasunari dagokionez, generoaren arabera dagoen
ezberdintasuna hauxe litzateke ikertzaileek diotenez: intimitatearekiko erosotasuna
gizonezkoen bikote-asetasunarekin estuki lotua dago (Kirkpatrick eta Davis, 1994),
eta harremanekiko hersturaren puntuazio baxua emakumezkoen bikote-asetasunaren kasuan (Kirkpatrick eta Davis, 1994). Ezberdintasun hori genero estereotipikoen rolen esleipenaren bitartez azaldu da (harremanetan oso urrun dauden gizonezkoak eta oso arduratuta dauden emakumeak).
Lehen seme-alabaren etorrerarekin atxikimendu seguruaren eta ez-seguruaren
arteko ezberdintasun potentzialak oso esanguratsuak izatera pasatzen dira. Haurraren jaiotzak guraso berriei, sarritan, euren haziera pertsonalaren historia ekartzen
die gogora. Atxikimendu ez-segurua dutenek, lehen haurra jaiotzen denean, euren
atxikimenduko esperientzia mingarriak zelan berpiztu diren ikus dezakete. Azken
horrek harremanekiko konfiantzarik eza areagotu dezake. Jatorrizko familiarekiko
sentipenok berragertzean, harremanaren hautematea distortsionatu eta bikoteasegabetasuna hazi egin daiteke.
1.6.2. Nortasuna
Bestalde, egile ugarik (Bouchard eta Arseneault, 2005; Karney eta Bradbury,
1997) lotu du bikote-asetasuna nortasunarekin. Karney eta Bradbury-k (1997) esan
zuten ezen zenbait aldagai intrapertsonalen —neurotizismoa esaterako— eta
pertsona arteko aldagaien —bikotekideen arteko elkarreragina esaterako— arteko
ezberdintasuna izan daitekeela bikote-asetasunean bi faktore horiek eragin independentea edukitzea. Egile horien arabera, neurotizismoa denboran zehar konstantea den aldagai bat da, eta, beraz, bikote-asetasunean intentsitate berberarekin
eragiten du beti. Bikote-harremanaren hasieran neurotizismoaren eragina erabil
daiteke bikote-asetasuna ulertu ahal izateko, baina bikote-asetasunaren ibilbidealdaketak azaltzeko, ordea, ez. Aitzitik, bikotekideen arteko elkarreragina, bikoteasetasuna legez, denboran zehar garatzera eta gorabeherak izatera jotzen duen
aldagai dinamiko eta aldakorra izanik, erabilgarria izan daiteke bikote-asetasunaren eboluzioa ulertzeko, baina ezin genezake harremanaren hasierako bikoteasetasunarekin lotu.
Beste egile batzuek, baina, Karney eta Bradbury-k (1997) egindako planteamenduaren kontra, senar-emazte gisa igarotako denborak neurotizismoa moduko
nortasun-aldagaietan eta bikote-asetasunean eragin indartzailea duela diote.
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Neurotizismoaren eragin negatiboa emakumeen kasuan izango litzateke nabarmenagoa (Bouchard eta Arseneault, 2005).
Eta ildo horretatik jarraituta, zenbait autorek diotenez nortasun-aldagaiek
bikote-asetasunean eragin zuzenik ez izateaz gainera, zeharkako eragin hori erdimailakoa da; horrez gain, pertsona arteko aldagaiak diren senar-emazte gisa
pasatutako denbora eta komunikazio-prozesua kontuan izan behar dira (Belsky eta
Rovine, 1990). Datu enpirikoek diotenaren arabera, denboraren iragaitearekin gatazkak areagotu eta ezkontideen arteko zailtasunak handitzen dira. Funtsean,
komunikazioa kaltetu egiten da eta, horri neurotizismo maila altua gehituz gero,
bikote-asetasuna jaitsi egingo da, emakumeen artean bereziki (Bouchard eta
Arseneault, 2005). Orain arteko ikerketek erakusten digute bikote-asetasuna aldagaietatik isolatuta ezin uler daitekeela, aldagaien arteko elkarreraginaren azterketarekin baizik.
1.7. OSASUN PSIKOLOGIKOA
1.7.1. Depresioari eta hersturari lotutako sintomatologia
Sintomatologia depresiboa, haurren hazieran gurasoengan agertzen den zailtasun ohikoenetako bat izateaz gain, guraso berrien kasuan bikote-asetasunarekin
dago loturik (Fincham eta Beach, 1999). Sintomatologia depresiboarekin bat,
herstura ere bikote-asetasunean faktore garrantzitsua da (Whisman, Uebelacker eta
Weinstock, 2004), nahiz eta garrantzi gutxiagokoa izan. Eta ezberdintasun horren
azalpena da sintomatologia depresiboa bikotearen funtzionamendu eskasarekin
(arazoen konponketan, komunikazioan) lotuago egon daitekeela.
Beste alde batetik, zenbait ikerketak diotenez sintomatologia depresiboaren
eta bikote-asetasunaren arteko lotura noranzko bikoitzekoa da (Fincham eta Beach,
1999). Adituek diotenaren arabera, bi aldagaion artean erlazio dinamikoa ei dago;
izan ere, norbanakoaren barne-aldaketak bikote-asetasunaren aldaketekin lotuta
daude (Davila, Bradbury, Cohan eta Tochluk, 1997). Ikerketa batzuek erakutsi
dute sintomatologia depresiboaren eta bikote-asetasunaren arteko noranzko bikoitz
hau berdintsua dela genero batean edo bestean (Whisman eta Bruce, 1999).
Ikerketa horiek honakoa ematen digute aditzera: sintoma depresibo maila altuak
bikote-asetasunaren murrizketa aurresango luke, eta bikote-asetasun maila baxuak
ere sintoma depresiboen igoera aurresango du, gizonezko zein emakumezkoetan.
Beste egile batzuek (Ficham, Beach, Harold eta Osborne, 1997), berriz, generoaren arabera bikote-asetasunaren eta sintomatologia depresiboaren noranzkoan
ezberdintasunak aurkitu zituzten. Egile horiek esan zuten hasierako bikote-asetasun mailak, gizonezko zein emakumezkoetan, ondorengo sintoma depresiboak
aurresaten zituela, baina emakumeengan eragina txikiagoa omen zen. Aitzitik,
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sintoma depresiboen maila altuak bikote-asetasunaren txikitzea aurresan dezake
gizonezkoetan, baina ez emakumezkoetan. Baieztapen horren azalpena gizonezko
eta emakumezkoei egotzitako genero-rol ezberdinetan egon daiteke. Emakumezkoa harremanaz gizonezkoa baino gehiago arduratzen delako ideiari jarraituz,
emakumezkoek erruduntasun handiagoa onar dezaketela diote ikertzaileek, eta,
ondorioz, bikote-harremana txarto dagoenean animo-egoera gorabeheratsuagoa
jasan dezakete. Eta arrazoi horiengatik, euren sintoma depresiboek bikote-asetasunaren gainbehera ez aurresatea gerta daiteke, emakumeak bere barne-sentimenduak erlaziora ez orokortzeko joera izan dezake eta. Horrez gain, gizonezkoek
pertsona arteko erlazio negatiboak uzteko emakumezkoek baino joera handiagoa
izanik, gizonek bikote-harremanak sufritzen duenean sintoma depresiboak
pairatzeko probabilitate baxuagoa izan dezakete. Beraz, gizonezkoek sentimendu
negatiboei erantzuteko modu gisara aldentzeko joera dutela jakinda, hasierako
sintoma depresiboek bikote-asetasunaren murrizketa aurresan dezakete.
1.7.2. Estresa pairatzea
Lehen umearen jaiotzak dakarren guraso-rolaren egokitzapenak bikote-harremanaren asetasunean eragin dezakeen estres edo nekea ekar dezake (Shapiro,
Gottman eta Carrere, 2000). Baina, beste faktore batzuekin gertatzen den legez,
estresak ez du bikote berri guztiengan berdin eragiten. Estresa azaltzea edo ez, eta
bikote-asetasunean duen eragina, estresaren agerpena erraztuko duten faktore batzuen menpe egongo da —tenperamentu zaileko haurrak, osasun-arazoak dituztenak, edota amaren osasun-arazoak, esate baterako—, eta estresa bigunduko duten
beste faktore batzuen agerpenaren menpe ere bai —gizarte-laguntza eta bikotekidearen laguntza izatea, adibidez—. Hitz lauz esanda, aitatasun/amatasunerako
trantsizioan estresak duen protagonismoa eta estres horren intentsitatea estresaren
azalpena indartuko edo ahulduko duten eragile batzuen arteko elkarreraginaren
emaitza dira. Horregatik, bikotearen estresa areagotzen eta ahultzen duten faktoreak izan dira urteetan zehar gai nagusia bikotearen estresa aztertzean.
Aitatasun/amatasunerako trantsizioan izaten den bikote-asetasuna aztertzeko
80ko hamarkadan egindako ikerketek diotenez, bikotearen estresa bikote-harremanean eragina duen faktore esanguratsua da. Egile horien arabera, haurra jaio osteko
lehen hilabetean preseski, umearen hazieratik eratorritako bi beharrek eragiten ei
dute bikotearen estresa: behar psikologikoak eta fisikoak. Horri guzti horri hirugarren estres-eragile bat gehitu behar zaio: eragile ekonomikoa. Izan ere, seme-alaben
beharrizan fisiko eta medikoak bete behar dira. Haurraren hazierako behar psikologikoek dakarten tentsio emozionala gurasoek haurraren ongizateaz ardura osoa
hartzearen eta guraso gisa egoerari aurre egiteko gai izango ote diren zalantza egitearen ondorio da. Haur txikiaren zaintzak eta haren behar fisikoek gurasoen arreta
eta energia gehiena xahutzen dute. Gau eta egun haurraren beharrizanez arduratzen
ibili beharrak bikotearen estresa eragin dezaketen neke iraunkorra eta lo falta
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dakartza. Bikote-harremaneko estresak bikote-asetasunean negatiboki eragiten du,
emakumeen kasuan bereziki, haiek baitira jaioberriaren jagole nagusiak.
Lehenbiziko haurraren jaiotzak bikotearen ingurua berregituratzen du, eta
gurasoek haien lan-jarduera familiako bizitzarekin uztartu eta orekatu behar dute.
Oro har, emakumezkoa izaten da bere lan-azturak aldatu eta familiako beharrizanetara egokitzen dena (Karambaya eta Reilly, 1992). Etxeko zereginetan eta
haurraren hazieran bikotekideek paira dezaketen estresa lanordu kopuruen eta
ordutegiaren malgutasunaren araberakoa da. Haurraren zaintzan parte hartzen duen
gizonezkoak estres gehiago izaten du lanordu gehiago dituenean eta ordutegia
malgua ez denean. Gainera, zaintzan parte hartzen duen gizonezkoak egiten dituen
zereginak gehiago egokitzen dira haren ordutegira. Lan egiten duten emakumeek,
ostera, euren ordutegia malgua izan zein ez, edota lan-ordu kopurua kontuan hartu
zein ez, atzeratzeko zailak diren etxeko zeregin gehiago betetzen dituzte, esaterako:
janaria egitea, erosketak egitea edo garbiketa. Eta haurraren zaintzari dagokionez,
gizonezkoak ere umearen hazieraz arduratzen diren arren, betebeharrik gehienak
emakumearengan jausten dira, eskuarki emakumea baita lehen zaintzailea, horrek
dakarren erantzukizun guztiarekin. Halaber, estresatuta dauden emakumeek bikotekidearengandik laguntza gutxiago hautematen dute haurraren hazieran. Horrexegatik, hain zuzen ere, ulergarria da ikerketek emakumea zeregin eta erantzukizunez
gainkargatuta senti daitekeela esatea, eta emaitza gisa gizonezkoek baino estres
maila altuagoa izatea.
1.8. AURRERA BEGIRA, ZER?
Aitatasun/amatasunera iragatean bikoteak aldaketaz beteriko mundu baten aurrean
aurkitzen dira. Haurraren jaiotzak norbanakoaren eta bikotearen ongizatean zelan
eragingo duen kapitulu honetan aztertu ditugun faktore jakin batzuk bateratzearen
menpe egongo da.
Bikoteak, etorkizuneko gurasoak alegia, beste guraso batzuengandik jasotako
informazioaren bitartez, dokumentuen eta prestakuntza jasotzeko kurtsoekin erditzeko momenturako prestatzen dira, baita etorkizuneko haurraren haziera ezezagunerako ere. Hala ere, bikotean eta sortuko den familian izaten diren aldaketez ez
dute kontzientziarik hartzen. Horregatik, ilusioz itxarondako lehen haurra heltzen
denean, kasurik gehienetan, anabasa-sentsazioa izaten da, ez baita jakiten zelan
jokatu, eta, gainera, bikoteak denboraren zatirik handiena etorri berria den haur
horri eskaini behar izaten dio. Bikotekideek haien bizitzan gertatuko zenaz inork
abisatu ez izanaren sentsazioa izan dezakete, eta, lehenago hain ondo egonik,
nahaste handi horretan zelan sartu ote diren pentsatzera iris daitezke. Baina sentsazio hori berbaz adieraztea preparatuta ez zeudela onartzea izan daiteke, eta horrek gertukoenen sentiberatasuna uki dezake. Ahoz esateak, gainera, interpretazio
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okerretara eroan ditzake. Ondorioz, «ezin dut» eta «ez dut gura» esatearen aurrean,
egoera onartzeko hoberena isilik geratu eta erruduntasunez betetzea izaten da.
Emakumeak, printzipioz, mentalki etxekotuago daude hazieraren gaiarekin.
Haurtzarotik hasita neskatilek sinbolikoki ama izatera jolastea egokitzat jotzen da,
gizonezkoek aita izatera jolastea, ordea, ez dago ondo ikusita gizartean. Oraindik
orain, gizarteak ez du ulertzen mutiko txiki batek panpinekin jolastea kirola egitea
baino gurago izan dezakeela. Mutilei, hau da, etorkizunezko gurasoei, hein batean,
beharbada existitu daitekeen aitatasunaren sen hori sinbolikoki garatzea galarazten
zaie.
Nahiz eta ez den egokia haurraren etorrerarekin bikotekideetatik zein den
kaltetuena esatea, ikerketek emakumezkoa dela diote. Haurraren hazieraren zereginik gehienak, gehienetan, emakumeak egiten dituela egia bada ere, gizonezkoarekin egin dena ez da justua, bigarren plano batean laga baita. Emakumea bere
amaren rolean azkar kokatu behar da, baina horretarako atzetik ikaskuntza oso bat
du eta bederatzi hilabeteko haurdunaldia. Gizonari ere aitaren rola bizkor hartzeko
exijitzen zaio, baina berak, aldiz, ez dauka datorrenerako esperientziarik.
Gizonezko zein emakumezkoek dagozkien gaitasunak izan ditzaten, erditzearen unerako prestakuntza eta haurraren hazierari buruzko lau pintzelada jasotzeaz
gain, oso erabilgarria izango litzaieke bikote gisa datozen aldaketetarako entrenatzea. Uste dugu haurra jaio ondoreneko bikote-harremana zaintzera bideratutako
kurtso edo tailerrak bultzatu beharko liratekeela, bikotearen ongizatea zaintzen
lagunduko bailitzaieke.
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2. Generoaren araberako psikopatologiaezberdintasunak haur eta nerabeengan
Ana Azkargorta, Idoia Palacios eta Miriam Gallarin
2.1. SARRERA3
Gaur egun, era zabalean onartzen da giza garapen psikologikoak generoan oinarritutako berezitasunak dituela. Ildo horretatik, azken hamarkadetan burutu diren
ikerketa askok (adibidez, Brody, 1985; Lytton eta Romney, 1991; Zahn-Waxler,
2000) erakutsi dute profil psikopatologikoetan ere genero-ezberdintasun kuantitatibo eta kualitatiboak daudela.
Kapitulu honetan ikusiko dugun bezala, desberdintasun horiek azaltzeko
erabiltzen diren azalpenak bi motatako formulazio teorikoen barnean kokatzen
dira. Lehenengoaren arabera, sexuen arteko ezberdintasun psikopatologikoen baldintzatzaileak aldagai genetiko edota endokrinoak lirateke; bigarren formulazioaren arabera, testuingurua litzateke baldintzatzaile nagusia, hau da, sozialki ezarritako rol eta jokaera-patroiak lirateke sufrimendu psikologikoa adierazteko gizon
eta emakumeen era ezberdinen erantzule. Jakina da ikuspegi hauek osagarriak
direla, eta garapen-unearen edota psikopatologiaren arabera, bata zein bestearen
garrantzia edo pisua aldakorra izan daitekeela.
Gizon eta emakumeengan izaten diren adierazpen psikopatologikoek ezberdintasun argiak aurkezten dituzte, eta hauen baldintzatzaileak zein izan daitezkeen
ulertzen ahalegintzea, psikopatologien etiologia hobeto ulertzen laguntzeaz gain,
lan-eremu askotarako erabilgarria izan daiteke. Horrela, jarraian jorratuko ditugun
gaiek informazio interesgarri eta baliagarria eskain diezaiokete haur eta nerabeekin
lanean diharduen profesionalari —batez ere osasun mentalaren alorrean diharduenari— edota haurtzaro nahiz nerabezaroko psikopatologian interesa duen edonori,
esate baterako, psikopatologiei aurre egingo dieten programak abian jarri ahal
izateko edukiak eskainiz.
Lan honen bidez, beraz, haurtzaro eta nerabezaroan generoaren arabera psikopatologian agertzen diren ezberdintasunetan sakontzea dugu helburu. Horretarako,
3. Kapitulu hau Euskal Herriko Unibertsitateko taldeetarako ikerketa-laguntzaz (GIU08/09), eta
hirugarren autoreak doktore-tesia egin dezan (BFI06.211) Eusko Jaurlaritzako Ikertzaileen Formazioko Programaren laguntzaz idatzi da.
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lehenik ezberdintasun horiek non agertzen diren eta zenbatekoak diren aurkeztuko
dugu (psikopatologia ezberdinen prebalentzien datuak eskainiz) eta, ondoren, orain
arte garatutako aldagai azaltzaileen laburpen eguneratu bat.
2.2. HAURTZARO ETA NERABEZAROKO PSIKOPATOLOGIA
2.2.1. Psikopatologia definitzen
Osasun mentalaren inguruan diharduten zientzien baitan —psikologia edo
psikiatria, esate baterako—, psikopatologia, bai azpialor gisa bai gaixotasunaren
adierazle den sintoma edo zeinu gisa ulertzen da. Kapitulu honetan haur eta nerabeengan ikus ditzakegun jokaeraren nahaste edo arazoei buruz arituko garenez,
batik bat, bigarren erabilera horri gerturatuko gatzaizkio; zehazki, giza garapenaren aldi horretan neskek eta mutilek agertzen dituzten berezitasunen inguruan
arituko gara ondorengo lerroetan.
Psikopatologia hitza etimologikoki psyché (‘arima’ edo ‘arrazoia’), páthos
(‘gaitza’) eta lógos (‘eztabaida’ edo ‘elkarrizketa arrazionala’) hitzetatik eratortzen
da eta «arimaren gaixotasunaz diharduena» esan nahiko luke. Osasunaren adar
honek pertsonen jokaera-aldaketak deskribatu eta sistematizatzen ditu, heltzeprozesuek edota banakoaren garapen naturalak ezin azal ditzaketenean (Belloch,
Sandín eta Ramos, 1995).
Noiz kontsideratuko da, orduan, jokaera bat patologikoa dela? Galdera horri
erantzuteko, beharrezkoa da jokaera normala zertan datzan zehaztea. Izan ere, jokaera patologikoa edo jokaeraren nahastea, orokortasunetik edo normaltasunetik
aldentzen den jokaeratzat ulertzen baita. Horrela, jokaerak normaltzat hartu edo ez
erabakitzeko orduan, aldagai asko hartu behar dira kontuan. Giza jokaeren jatorrian, garapenean eta mantenuan izaera anitzeko faktoreak aurki ditzakegu; hau da,
jokaera, eragile askoren —psikologikoak, soziokulturalak eta biologikoak— arteko
elkarrekintzaren ondorio izanik, aldagai horiek guztiak kontuan hartzea beharrezkoa da jokaera normala zehaztu eta psikopatologia edo jokaeraren nahasteak
ulertu nahi baditugu.
Horrela, buru-nahasteak kontzeptu askoren bidez definitu izan dira (adib.: ondoeza, kontrol-gabezia, gaitasun batzuetan mugak edo ezintasunak azaltzea, malgutasunik eza, irrazionaltasuna, patroi sindromikoa, etiologia —hots, nahastearen
kausak— edota desbiderapen estatistikoa), eta haien inguruko sailkapen ezberdinak egin izan dira. Belloch eta lankideen (1995) arabera, jokaerak nahaste psikopatologiko gisa sailkatzeko gehien erabiltzen diren lau irizpideak honakoak lirateke:
• Irizpide estatistikoaren arabera, psikopatologiaren eta normaltasunaren
arteko ezberdintasuna kuantitatiboa litzateke; ezaugarri jakin bat gehiegi
edo gutxiegi aurkeztea, alegia. Irizpide honen arabera, beraz, aktibitatea
bezalako ezaugarri batean muturreko balioak adierazten dituzten pertsonek
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—hau da, gehiegizko edo gutxiegizko aktibitatea adieraziko luketen
pertsonek— ezaugarri patologiko bat aurkeztuko lukete, hiperaktibitatean
eta depresioan gertatzen denaren antzera, adibidez.
• Pertsona arteko irizpide edo irizpide sozialaren arabera, gizartea litzateke normala dena edo ez dena arautuko lukeena. Hortaz, kultura baten testuinguruan inplizituki —usadioen bidez— edo esplizituki —formalki,
legeen bitartez— batzen dira portaera normal edo anormal kontsideratzen
diren portaerak. Irizpide hau hobeto ulertzeko beste kultura batzuetako
erritualak gogora ekartzea besterik ez dugu, trantze-egoera esaterako, gure
kulturan jokaera anormala litzateke.
• Irizpide subjektiboan pertsona da bere egoeraz informatzen duena,
adierazten duen sufrimenduaren bidez. Horrela, pertsona batetik bestera
aldagarria izan daitekeen irizpidearen aurrean gaude, eta berebiziko garrantzia ematen dio gizabanako bakoitzaren bizipen pertsonalari. Ingurukoei
sortutako sufrimendua ere psikopatologiaren aldagai definitzailea litzateke.
• Irizpide biologikoaren arabera, adierazpen psikopatologikoa egitura edo
prozesu biologikoen alterazio edo disfuntzioaren adierazgarri litzateke.
Egitura edo prozesuon barnean aldagai anitz daude; hala nola aldagai
genetikoak, biokimikoak, edota immunologikoak.
Azkenik, kualitatiboki ezberdinak diren jokaerek ere, maiztasun gutxiagorekin gertatzen badira ere, beste irizpide bat osa lezakete: gerta daiteke, autismoan
gertatzen den bezala, jokaera hasieratik kualitatiboki ezberdina izatea. Autismoan
komunikazioa edota gaitasun sozialak ez dira patroi normalen aldean eskasagoak
edo anitzagoak baizik eta kualitatiboki ezberdinak; esaterako, ez dute euren zaintzaileen aurrean erantzun sozialik adierazten eta lengoaia ez-berbalean alterazio
anitz aurkez ditzakete —hala nola begien kontaktuan, aurpegi-adierazpenean edota
gorputzaren posizioan—.
Irizpide horiek guztiak aztertu ondoren, esan genezake giza garapen normala
markatzen duten gaitasunen, ezagupenen eta jokaera sozial nahiz emozionalen ezagutza garrantzitsua dela psikopatologia ebaluatzeko, baina hala ere, horrek soilik
ezin duela definitu psikopatologia. Izan ere, osasun mentala hain kontzeptu zabala
izanik, nahaste psikopatologikoen sailkapenek ezin dute irizpide bakar batean
oinarritu. Lehenago aipatu bezala, pertsona baten osasun mentala ebaluatzeko
orduan, asko dira kontuan hartu beharreko alderdiak —autonomia funtzionala duen
edo ez; errealitatearen pertzepzio zuzena duen edo ez; bere testuinguruarekiko
duen adaptazioaren egokitasuna; inguruko eskakizunei erantzuteko duen gaitasuna;
pertsona arteko harreman egokiak dituen edo ez; autokontzeptua; edota estresari
aurre egiteko dituen estrategiak, esate baterako—. Eta beraz, nahasteei gerturatzen
zaizkien sailkapen-irizpide hauek, giza konplexutasunaren adierazgarri izan nahi
badute, elkarren osagarri behar dute izan (Belloch eta Sandín, 1995).
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Edonola ere, osasun mentalaren alorrean lan egiten duten profesionalen artean,
irizpide estatistikoan oinarritzen diren sailkapenak erabiltzen dira nagusiki. Haurtzaroko nahaste psikiatrikoen sailkapen diagnostiko hauek Kanner-ek (1935)
gaiaren inguruan eginiko eskuliburuarekin izan zuten beren sorrera ofiziala.
Kanner-ek nahaste guztiak «nortasunaren zailtasun» gisa sailkatu zituen lan
horretan. Lehenengo sailkapen horretatik abiatuta APAk (American Psychiatric
Association) eta OMEk (Osasunaren Mundu Erakundea) plazaratutako sailkapenak
joan dira eguneratzen, DSMa edo Burutiko Nahasteen Diagnosi eta Estatistika
Eskuliburua (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) eta ICDa edo
Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapen Estatistikoa (International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems), hurrenez hurren (Wiener
eta Dulcan, 2006).
DSM-IV-TRn (American Psychiatric Association, 2000) edo Burutiko Nahasteen Diagnosi eta Estatistika Eskuliburuaren azken bertsioan (laugarrena berriskupen terminologikoarekin), nahaste garrantzitsuak bi modutara sailkatzen dira:
batzuk «Lehen haurtzaroan edo nerabezaroan dituzten nahasteen» barruan, eta besteak, adin-tarte guztietara zabaltzen diren eta helduentzat erabiltzen diren irizpide
diagnostiko berdinak dituztenen barruan. DSMaren edizio horretan buru-nahastea
ondoezari, desgaitasunari, mina nahiz heriotza sortzeko arrisku esanguratsuari,
edota askatasun-galerari loturiko sindrome edo jokaera-patroiei lotzen zaie.
Haurtzaroko eta nerabezaroko psikopatologiaren baitan, DSM-IV-TR edo
ICD-10 kategoria-sistemez gain, sailkapen-sistema dimentsionalak ere erabiltzen
dira. Kategoria-sistemek nahasteak taldetan sailkatzen dituzte hauen ezaugarri
komunetan oinarrituz, hau da, ezaugarri multzo zehatz bat aldi berean gertatzen
denean nahaste mota bati legokioke. Gerturatze dimentsionalak, berriz (enpiriko
ere deitua), hurrengo atalean ikusiko dugun bezala, sintoma edo ezaugarri multzo
handi bat faktore edo dimentsiotan sailkatu edo identifikatzea baimentzen du analisi estatistikoen bitartez. Horrela, prozedura honetatik bi sintoma- edo ezaugarritalde nagusi ondorioztatzen dira: kanporanzko jokaera-arazoak batetik, eta barneranzko sintoma emozional eta afektiboak bestetik (Shaffer, 2000).
2.2.2. Arau soziokulturalak, psikopatologia eta generoa
DSM-IV-TR edo ICD-10 sailkapenetan azaltzen diren sindrome eta sintoma
psikiatriko nagusiak zein nortasun motak gizarte guztietan ikusten diren arren,
arrazak, kulturak eta etniak adierazpen psikopatologikoetan eragina dute. Haurren
heziketa moduak, familia eta gizarte-elkarrekintza estiloak, adinkideen arteko
harremanak, eta egitura kognitibo nahiz nortasunezkoak eraikitzeko ardura dute.
Horretaz gain, ekintza kulturalek jokaera edo sentimenekiko onarpen edo baztertze
mailan eragiten dute, hauek normaltzat edo patologikotzat hartuz (Bird, 2006).
Horrela, gizarte bakoitzak baliotsuak zaizkion jokaerak aukeratzen ditu eta
gizarte horretako pertsonak sozializatzen ditu arau horiei jarrai diezaieten. Jokaera
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horiek adierazten ez dituztenak, arrazoia edozein izanda ere, gizarteak «desbideratutzat» hartuko ditu. Haurrentzat arau kulturalak helduentzat bezalaxe aplikatzen
dira eta horietako askok eragin nabarmena izan dezakete haurren jokaerei buruzko
igurikapenetan, iritzietan edota sinesmenetan. Modu berean, kulturak jokaera bat
azaltzeko orduan ere, eragin nabarmena izan dezake. Adibidez, Afrikako iparraldean eta Ekialde Hurbilean amek azalpen magiko-erlijiosoak eman ditzakete euren
seme-alaben atzerapen mentalaren kausak azaltzeko orduan.
Arau soziokultural hauek generoaren arabera determinaturik daude. Gizarte
gehienetan gizonezkoak agresiboagoak, menderatzaileagoak, aktiboagoak eta
abenturazaleagoak izatea espero da, eta emakumeak pasiboagoak, mendekoagoak,
isilagoak eta sentikorragoak (Shaffer, 2000). Neurri handi batean, genero-estereotipo
horiek dira normaltasuna markatzen dutenak. Horrela, adibidez, erraza litzateke
oso sentikorra eta dependentea den mutil batenganako kezka garatzea, eta ez neska
hiperdependente eta hipersentikor batenganakoa.
Psikopatologiaren definizioaren nondik norakoak aztertu ondoren —kultura
arteko ezberdintasunen eragina barne— datozen lerroetan buru-nahasteen epidemiologiaz arituko gara. Kapitulu honen aztergaia neskek eta mutilek jokaeraren
nahasteetan adierazten dituzten ezberdintasunak izanik, haurtzaro eta nerabezaroan
zehar nahaste psikopatologikoetan ikusi diren genero-ezberdintasunen azterketari
ekingo diogu, eta horren ostean ezberdintasun horiei egozten zaizkien aldagai azaltzaileak ere azalduko ditugu.
2.3. NAHASTE PSIKOPATOLOGIKOEN PREBALENTZIA
GENEROAREN ARABERA
Psikopatologia definitzen aritu garenean bi sailkapen mota aipatu ditugu: batetik,
DSM-IV-TR edo ICD-10 kategoria-sistemak, eta bestetik, sailkapen-sistema
dimentsionalak edo enpirikoak. Esandakoa gogora ekarriz, kategoria-sistemen arabera, ezaugarri multzo zehatza batera gertatzen denean, nahaste mota bati legokioke (adibidez: elikadura-jokabidearen nahasteak eta horien barnean nerbio-anorexia
eta nerbio-bulimia kategoriak leudeke). Sailkapen dimentsionalak edo enpirikoak,
berriz, sintomak edo ezaugarriak bi sindrome enpiriko nagusitan sailkatuko lituzke: jokaera kanporakoiak batetik, eta barnerakoitasunaren sintoma emozional eta
afektiboak bestetik (Achenbach, 1991).
Beraz, haurtzaro eta nerabezaroko nahasteen epidemiologiaz ari garenean, garrantzitsua da jakitea zein sailkapen-sistematan oinarritu garen maiztasun- edo prebalentzia-datuak adierazteko. Hau da, sistema bakoitzak sailkapen modu ezberdinak izanik, nahasteak edo sindromeak modu ezberdinean definituko ditu eta,
hortaz, prebalentziak sindrome konkretu horietan oinarrituko dira. Ondorioz, atal
honetan lehenik DSM-IV-TRn oinarritutako prebalentzia-datuetan oinarrituko
gara, eta, ondoren, ikuspuntu dimentsionaletik buruturiko ikerketen emaitzetan
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murgilduko gara, nahasteetan ager daitezkeen generoaren araberako ezberdintasunak
ezagutzeko eta hauen ezaugarriak aztertzeko.
2.3.1. Kategoria-sailkapenean oinarrituriko prebalentzia-datuak: DSM-IV-TR
Atal honetan, DSM-IV-TRko sailkapenean oinarrituz, haurtzaro eta nerabezaroan hasiera duten nahasteetan aurkezten diren generoaren araberako prebalentziak aipatuko ditugu. Nahiz eta buru-nahasteen sailkapen honetan «haurtzaroan
edo nerabezaroan hasten diren nahasteak» deituriko kategoria 0tik 18 urtera bitartean hasten diren nahasteetan zentratu, garrantzitsua da jakitea helduen atalean
sailkatzen diren nahaste gehienak —hala nola elikadura-nahasteak, depresioa, eskizofrenia, edota antsietate-arazoak— haurtzaro edo nerabezaroan ere ager daitezkeela. Hori dela-eta, azpiatal honen bukaeran, anorexia eta bulimiari aipamen berezia egingo diegu, oro har, eritasun horien hasiera nerabezaroan kokatzeaz gain
—anorexiaren kasuan 14-18 urte-bitartean, eta bulimiaren kasuan, 18-25 urtebitartean—, kapitulu honetan aztergai ditugun genero arteko ezberdintasun esanguratsuak topatzen direlako.
Ikerketa epidemiologikoek erakutsi dutenaren arabera, ondorengoak dira
haurtzaroan mutilengan maiztasun handiagoz agertzen diren nahasteak4 (parentesi
artean ebidentzia enpiriko handiena duten koadro zehatzak adierazten dira): garapenaren nahaste orokorrak (hauen artean autismoa eta Asperger nahasteak), atzerapen mentala, lengoaiaren nahasteak (hauen artean adierazpenaren nahasteak eta
ulertze-adierazte nahasteak nabarmentzen dira), mintzairaren nahasteak (nahaste
fonologikoak eta toteltasuna nabarmenki), ikaskuntzaren nahaste espezifikoak
(irakurmenaren nahasteak bereziki), eliminazio-nahasteak (enuresia, enkopresia),
tik-en nahasteak (Tourette-ren nahastea), jokabidearen nahasteak edo nahaste kanporakoiak (hauen artean arreta-gabezia eta hiperaktibitatea, aurkakotasun-nahastea
eta nahaste disoziala) eta irenste eta elikadura-nahasteen barnean errumiazioa (mutilek maiztasun handiagoz aurkezten dituzten nahasteen inguruko informazio gehiagorako ikus Rutter, Caspi eta Moffit, 2003; edota Hartung eta Widiger, 1998).
Neskengan prebalentzia altuagoa aurkezten duten nahasteak mutismo selektiboa eta banaketarekiko antsietatea dira (Rutter eta beste, 2003; Hartung eta
Widiger, 1998). Aipatzekoa da Rett-en nahastea (garapenaren nahaste orokorren
atalean sailkatua) orain arte neskengan soilik ikusi izan dela.
Biztanleriarekin eginiko ikerketetan haurtzaroko nahaste psikopatologikoak
mutilengan maiztasun handiagoz jazotzen direla aurkitu da eta zerbitzu klinikoetan
ikusitakoarekin bat dator. Hala ere, zerbitzu klinikoetan mutilen nagusitasuna populazioan baino nabarmenagoa da oraindik. Baliteke, mutilen jokaerek ingurukoengan arazo gehiago sortzea eta, hori dela-eta, zerbitzu klinikoetara gehiagotan
4. Kapituluaren bukaeran, aipatzen diren DSM-IV-TR (APA, 2002) sailkapenaren araberako
nahasteak deskribatzen dira.
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bideratzea. Irakasleen kasuan, jokaera mota horiek agertzea (arauen haustura,
adibidez) haur bat osasun mentaleko zerbitzu batera bideratzearen adierazlea
izaten da (Stanger eta Lewis, 1993).
«Haurtzaroan edo nerabezaroan hasten diren nahasteak» izenburuko sailkapen honetatik kanpo, azken urteetan berebiziko garrantzia hartuz doazen elikaduranahasteei aipamena egiteari garrantzitsu deritzogu. Horrela, nahiz eta anorexia
gutxitan agertzen den nerabezaro aurretik, adin hauetan agertzen denean ohikoa da
anorexiari loturiko beste gaitz batzuen larritasuna (depresioa, herabetasun soziala…) handia izatea. DSM-IV-TR sailkapenak elikadura-nahasteei dagozkien genero arteko prebalentziak aurkezten ditu, emakumeen nagusitasuna agerian utziz.
Horrela, anorexiaren kasuan % 90 baino gehiago emakumezkoak dira eta bulimia
gizonezkoetan 10 aldiz gutxiago agertzen da. Zenbait ikerketak ere (Hoek, 1991)
baieztatu dute elikadura-nahasteak emakumezkoengan gehiago gertatzen direla.
Eritasun hauek gizarte industrialetan gehiago agertzen dira, non janari ugari dagoen
eta erakargarritasuna argaltasunarekin estuki loturik agertzen den (batez ere emakumezkoen artean). Ondorioz, nahaste hau maizago azaltzen da AEBn, Kanadan,
Europan, Australian, Japonian, Zeelanda Berrian eta Hegoafrikan. Aipatzekoa da
beste kulturetako prebalentzien inguruan informazio gutxi dagoela oraindik. Anorexiari loturiko kasu berri gehienak 15 eta 19 urte bitartean agertzen dira emakumeen aldeko 10:1eko genero-proportzioaz.
Laburbilduz, anorexia eta bulimia elikadura-nahasteak emakumezkoen artean
maiztasun handiagoz jazotzen dira gizarte industrialetan. Nahaste horiek izaera
sozial garrantzitsua dutela esan genezake; izan ere, gizarte industrialek duten edertasun-idealekin bat datoz: argal egoteko desira edota loditzeko beldur irrazionalarekin batera agertzen dira. Aipatzekoa da halaber, anorexia edota bulimian autoestimua gorputz-irudiak erabat baldintzaturik dagoela (Maganto eta Cruz, 2000).
Pertsona hauen autoestimua hein handi batean alderdi estetikoetan oinarritzen da;
pisua galtzea arrakasta gisa ebaluatzen dute eta autodiziplina bikainaren adierazle.
Pisua areagotzea, ordea, autokontrolaren porrot onartezintzat hartzen dute. Gogoan
izanik gorputz-irudiarekiko distortsio patologikoa agertzen dela, eta gorputzaren
forma eta pisuarekiko ezatsegintasuna deigarria dela, autoestimua ahultasunegoera batean geratzen da, osasunean ondorio kaltegarriak eraginez.
2.3.2. Sistema enpirikoan edo dimentsionalean oinarritutako
prebalentzia-datuak: jokaera barnerakoiak eta kanporakoiak
Sailkapen-sistema dimentsionala edo enpirikoa oso erabilia da haurtzaro eta
nerabezaroko arazo psikologikoak sailkatzeko eta aztertzeko. Bere sustraiak
Achenbach (1991) autorearen lanetan aurkitzen ditugu eta bi sindrome enpiriko
nagusiren ezberdintzean oinarritzen da: kanporakoitasun-sindromea eta barnerakoitasun-sindromea. Beraz, haur eta nerabeen arazo psikologikoak bi sindrome
horietan dikotomizatu ohi dira: arazo barnerakoiek depresioari, antsietateari,
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isolamendu sozialari eta elikadura-nahasteei egingo liekete erreferentzia, eta arazo
kanporakoiek, aldiz, agresibitate-arazoak, ezkortasun-arazoak, delinkuentzia eta
eskolako arazoak barneratuko lituzkete. Nolabait, eta laburbilduz, jokaera edo nahastearen norabideari erreferentzia egiten diote kontzeptu hauek, hau da, subjektuaren kanpora edo barnera zuzentzen den (ikus 1. taula).
Banda zabaleko sindromeak
Barnerakoitasun-sindromea

Kanporakoitasun-sindromea
Sindrome mistoa

Banda estuko sindromeak
I. Isolamendua
II. Kexa somatikoak
III. Antsietate/depresioa
I. Delinkuentzia
II. Agresibitatea
I. Arazo sozialak
II. Pentsamendu-arazoak
III. Arreta-arazoak

1. taula. Psikopatologiaz Achenbach-ek (1991) eginiko sailkapena.

Sistema honen abantaila nagusia da, haurraren edo nerabearen jokaerak
dimentsio gisa hartzea. Horrela, jokaera bakoitza dimentsio batean kokatzea
posible dugu, eta eremu normalean, eremu klinikoan (nahastea kontsideratuko
litzateke) edo eremu azpiklinikoan (nahaste bihurtzeko arriskuan dagoela
kontsideratuko litzateke) dagoenetz jakitea. Beraz, ez gara jokaera baten agerpenaz
edo agerpen ezaz arituko, baizik eta jokaera azaltzen den neurriaz.
Arazo psikologikoak heldutasun-prozesuarekin hertsiki lotuak daude eta
adinaren eta generoaren eragina jasotzen dute. Achenbach-en aburuz (1991), generoaren eragina adinaren eragina baino handiagoa da jokaera-arazoen sintometan
(jokaera kanporakoietan) eta sintoma emozionaletan (jokaera barnerakoietan).
Ikerketek erakutsi dutenez, aipaturiko sindromeen prebalentzia ez da berdina
mutil eta neskengan. Nerabezaro aurretik, ikerketek ezberdintasun gutxi azaleratu
dituzte bi generoen artean (Verhulst eta Koot, 1992). Nerabezaro ondoren, ordea,
neskengan nahasteen prebalentzia handiagoa da mutilengan baino, bereziki nahaste
barnerakoiei dagokienez. Horrela, hainbat ikerketaren arabera, nahaste kanporakoiak ohikoagoak dira mutilengan neskengan baino, baina hala ere, badirudi
ezberdintasun horiek sei urtetik aurrera izaten direla nabarmenak (Keenan eta
Shaw, 1997). Esparó eta lankideek (2004) aurkitu zuten sei urteko haurrengan ez
zegoela generoaren araberako ezberdintasunik nahasteen prebalentziari dagokionez, baina arrisku edo borderline kategorian sartzen ziren neska kopuru handiagoa
aurkitu zen. Ondorioz, esan beharra dago emaitza kontrajarriak aurki ditzakegula
haurtzaroko mutilen kanporakoitasunaren gailentzeari buruz. Emaitza hauetatik
inferitu dezakegu sei urte egin ondoren aldaketa bat gertatuko litzatekeela eta mutilek neskek baino arazo kanporakoien prebalentzia handiagoa erakutsiko luketela.
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Bestetik, Peterson eta Hamburg (1986) ikertzaileek nerabezaroan zehar depresio-baldintzen, nahaste bipolarren, suizidioaren eta suizidio-saiakeren gehikuntza bat gertatzen zela azpimarratu zuten. Bulimia, anorexia, nahaste disozialak eta
delinkuentzia, azken nerabezaroaren erdian nabarmentzen zirela ere ikusi zuten.
Domènech, Subirà eta Cuxart-ek (1996) diotenez, emakumezkoetan arazo emozionalen areagotzea nabarmenagoa da.
Generoaren araberako ezberdintasun batzuk garapen-estadio konkretuekin
erlazionatuta egon daitezke, 13 urteek inflexio-puntua adierazten dutela. Arazo
depresiboen prebalentzia-ezberdintasunak nabarmen bihurtzen dira 13 urteen inguruan, neskengan mota horretako arazoek bat-bateko igoera adierazten baitute.
Horrela, nerabezaroan zehar emakumezkoetan arazo emozionalen maiztasuna
gehitzea nabarmenagoa den bitartean (Domènech eta beste, 1996), gizonezkoen
arazoak (emozionalak edota jokaerazkoak) sintoma kanporakoietan, pentsamenduarazoetan eta arreta-arazoetan islatzen dira batik bat (Zahn-Waxler, 1993).
Beraz, esan genezake mutilek adierazitako jokaera ez-egokituak agresioarekin,
inpultsibitatearekin eta desobedientziarekin azaldu ohi direla (Eme eta Kauanangh,
1995). Jokaera kanporakoi horiek nerabezaroan bereziki azaleratzen diren beste zenbait jokaerarekin lotu dira ere: aktibitate sexual goiztiarra, eskola-uztea, alkoholaren eta substantzia psikoaktiboen abusua eta delituzko jokaerak. Jokaera horiek guztiak ere gizonen artean emakumeen artean baino gehiago jazotzen direla ikusi da.
Orain arte esandakoaz gain, komeni da gogoratzea nerabezaroan psikopatologia-ezberdintasunen patroia aldatu egiten dela, garai honetan patologia barnerakoien areagotzea elementurik deigarriena izanik. Hauen artean, nerabeengan
azaltzen diren antsietate-nahasteak eta nahaste depresiboak nabarmentzen dira
(Hankin eta Abramson, 2001). Nahaste kanporakoiek ere areagotzeko joera dute
neskengan eta, batez ere, mutilengan (Moffitt, Caspi, Rutter eta Silva, 2001).
Neskek eta mutilek azalarazten dituzten jokaera- eta sintoma-berezitasun
hauen berri eman ondoren, jarraian ezberdintasunon zergatien inguruan dauden
azalpenen berri emango da.
2.4. ZERGATIK GENERO-EZBERDINTASUN HAUEK?
Kapitulu honetan ikusi den bezala, generoaren araberako ezberdintasunak nabariak
dira adierazpen psikopatologiko askotan. Baina ezberdintasun horiek zergatik gertatzen diren aztertzean ikuspegi ezberdinak daude. Ikuspegiak ez dira kontrajarriak,
errealitate bera ulertzen ahalegintzeko azalpen ezberdin eta osagarriak baizik. Sarreran aipatu dugun bezala, gure helburua hemen, haurtzaro eta nerabezaroan generoaren arabera psikopatologian agertzen diren ezberdintasunak ulertzeko, aldagai
azaltzaileen laburpen eguneratu bat aurkeztea da. Jarraian azalpen metodologikoak, biologikoak eta testuinguru-azalpenak garatuko ditugu hurrenez hurren.

40

Generoa aztergai Psikologian: egungo ikerketak

2.4.1. Azalpen metodologikoak
Psikologiak ikerketarako darabilen metodologia hein handi batean ezagutza
estatistikoan oinarritzen da. Lehenago aipaturiko datu epidemiologikoek itxurazko
oinarria aurkeztu dute, hau da, ikerketa batek baino gehiagok baieztatzen dituzte.
Hala ere, zenbait autorek psikopatologian agertzen diren genero-ezberdintasunak
ongi finkatutako datuetan oinarrituta daudela zalantzan jarri dute. Izan ere, arlo honetan zailtasun epidemiologiko eta metodologiko anitz daude. Horien artean, ikerketarako hautatzen den lagina edota patologia bakoitzaren definizioa bera ere, egokia (adostua) ez izatea gerta litekeelako, ondoren azalduko dugun bezala. Horrek
emaitza soslaituak sor ditzake, eta honek guztiak eragin zuzena du irizpide diagnostikoen eraikuntzan; zeren, psikopatologia bakoitzak genero ezberdinetan adierazpen ezberdinak aurkezten dituela onartzen badugu, diagnostikoek ezberdintasun
hori egoki ez jasotzea oso probablea baita.
Nahasteak definitzeko erabiltzen diren terminoek neutralak izateko joera dute
eta baliteke genero ezberdinen xehetasun batzuk detektatzeko egokiak ez izatea.
Ondorioz, definizio bat sentikorragoa izan liteke emakumezkoen psikopatologia
detektatzeko gizonezkoena baino (edo alderantziz), bestea maiztasun gutxiagorekin detektatuz. Arazo hau gainditzeko aukera posible bat genero ezberdinetarako
atalase ezberdinak eraikitzea litzateke, nolabait erreferentzia-puntu ezberdin bat.
Hala ere, neurri honek zenbait muga sortuko lituzke: generoen arteko konparaketa,
esate baterako, ezinezkoa bilakatuko litzateke. Bestalde, atalase eta irizpide ezberdinak jarrita, psikopatologiak berdina izaten jarraituko luke? Edo egokiagoa litzateke diagnosi-kategoria berriak sortzea? Galdera hauek agerian uzten dituzte metodologikoki topatzen diren muga eta zailtasunak (Hartung eta Widiger, 1998).
Azalpen metodologikoak, beraz, psikopatologian ageri diren genero-ezberdintasunen datuak balizkoak diren zalantzan jartzen du, neurketa-metodoak edota
sailkapen-irizpideen definizioak soslaituak egon litezkeela adieraziz. Horrekin
lotuta, aipatzekoa da DSM-IV sailkapenaren helduen atala, pertsona berarentzat
arazotsu eta larriak diren nahasteekiko sentikorragoa dela, eta haurren atala, aldiz,
pertsonaren ingurukoentzat arazotsu diren jokaerekiko sentikorragoa litzatekeela
(Hartung eta Widiger, 1998). Planteamendu hori, haurtzaroko psikopatologiaren
ebaluazio-metodoek indartua legoke, adin horretan guraso eta irakasleen txostenek
egoera ebaluatzeko informazio-iturri garrantzitsua osatzen baitute, eta ez hainbeste
haurren autoinformeek (kasu batzuetan topatzen diren mugak direla medio). Beraz,
mutilen adierazpen kanporakoiak ingurukoentzat deigarriagoak izanik eta ebaluazio-metodoek hobeki detektatuak izanik, litekeena da neskengan gehiagotan
izaten diren nahaste barnerakoien ezagutza mugatuagoa egotea (Cova, Valdivia eta
Maganto, 2005).
Honek guztiak, neskengan jazotzen den psikopatologiaren gutxiespen bat
egon daitekeela iradokitzen digu. Hala eta guztiz ere, kontuan hartu behar da
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zenbait nahastek, atzerapen mentala eta autismoa kasu, nahiz eta neskengan gutxiagotan gertatu, hauengan larriagoak izan ohi direla (Eme eta Kavanaugh, 1995).
Beraz, honen atzean neskak osasun mentaleko zerbitzuetara bideratuak izateko nahasmen maila altuagoa erakutsi behar dutelako ideia egongo litzateke (Kann eta
Hanna, 2000).
2.4.2. Azalpen biologikoak
Haurtzaro eta nerabezaroko psikopatologian aztertu diren genero-ezberdintasunak azaltzeko bigarren hurbilpen bat azalduko dugu atal honetan. Horretarako,
aldagai biologikoak dimentsio independente gisa hartuko ditugu. Hala ere, gogoan
izan behar dugu aldagai biologikoen eragina inguruarekin duten interakzioaren
araberakoa dela.
Ikuspegi biologikotik eginiko ikerketetan ikusi denez, mutilengan neskengan
baino maiztasun handiagoz jazotzen diren nahaste batzuk sorburu goiztiarreko
nahasteak dira eta garapen neuroebolutiboaren alterazioak iradokitzen dituzte.
Atzerapen mentala edota garapenaren nahaste orokorrak (autismoa eta haurtzaroaren desintegrazioaren nahastea) esaterako, sorburu goiztiarrekoak lirateke. Aldagai
genetikoek garapen neurologikoan eta nahaste askotan duten garrantzia dela-eta,
genero arteko psikopatologia-ezberdintasunetan ere eragitea oso litekeena da
(Rutter, Caspi eta Moffit, 2003).
Horretaz gain, mutilek zaurgarritasun biologiko altuagoa omen dute eta haurdunaldi aurreko eta ondorengo arazo gehiago izaten dituzte beren garapenean. Arazo horien ondorioak erakusteko joera gehiago lukete ere. Aipatutakoa mutilengan
maiztasun handiagoz agertzen diren defizit neuroebolutiboekin erlazionatu da
(Eme eta Kavanaugh, 1995).
Aldagai hormonalei dagokienez, ez dirudi haurtzaroko psikopatologian agertzen diren genero-ezberdintasunetan oso garrantzitsuak direnik, enbrioietan gertatzen den ezberdintzeaz gain. Ikusi denez, jaio aurreko androgeno mailak (testosterona, bereziki) haurrengan izaten den agresibitate maila aurresango luke, maila
batean behintzat (Eme eta Kavanaugh, 1995).
Hala ere, zenbait autoreren aburuz (Canals, Fernández-Ballart, eta Esparó,
2002), jokaera-ezberdintasunak eta estresaren aurrean erantzuteko moduak jaio
aurretik nabarmenak izaten dira, seguru asko jaio aurreko faktore hormonalek garunean duten eraginagatik. Nerabezaroan garuneko egituran eta funtzioetan gertatzen diren aldaketek, estres-hormonek eta hormona gonadalek geneen adierazpenean nola eragiten duten baldintzatzen dute, eta horrek psikopatologia pairatzeko
arriskua areagotuko luke.
Beste zenbait ikerketak aurkitu dutenez (Kendler, Jacobson eta Prescott,
2003), psikopatologiaren agerpena baldintzatzeko orduan, faktore genetikoen eta
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inguru-faktoreen eragina ezberdina da adinaren eta generoaren arabera. Feinberg
eta laguntzaileek (2007) ikertu berri dute genotipoak eta gurasoen hezkuntzapraktikek jokaera antisozialean eta depresioan duten eragin bateratua. Autore horien
ondorio nagusia hauxe da: gurasoen berotasuna edota ezkortasuna bezalako ezaugarriek jokaera antisozialerako dagoen zaurgarritasun genetikoa arautzen dute.
Depresioari dagokionez, aldiz, ez dute eragin hain argia topatu, beste aldagai
batzuek eragin handiagoa izan dezaketela aipatzen dute (bizitzako gertakizun
estresagarriak edota laguntza sozialak, esate baterako). Jokaera antisozialaren
kasuan, ordea, azpidinamika argiago definitua legoke.
Maila neurologikoan, gaur egungo ikerketak garunaren funtzionamendu
mailako genero-ezberdintasunak aztertzen ari dira, eta dagoeneko hipotesi batzuk
eztabaidan daude: emakumeen garunaren lateralizazio urriagoa, zenbait eginkizunetan informazioa prozesatzeko era ezberdinak, estilo kognitiboa, etab. (Halpern,
1992). McGlone-k (1977, 1980), garun-istripu baskularrak zituzten kaltetue-kin
lanean zegoela, fenomeno interesgarri bat topatu zuen: istripuak garunaren hemisferio bakarrean agertzen zirenean, gizonek emakumeek baino hiru aldiz probabilitate gehiago zituzten mintzairaren nahaste bat garatzeko. Aurkikuntza hori
oinarritzat hartuz, McGlone-k gizonezkoen garunak lateralizazio handiagoa zuela
ondorioztatu zuen. Lateralizazioa nerbio-sistemaren espezializazio funtzionala da,
hau da, funtzio kognitiboak garunaren hemisferio batean edo bestean era ezberdinean azaltzen dira. Gaur egun, neuroirudiekin eginiko ikerketek erakutsi dutenez,
emakumeek (gizonezkoek baino gehiago) garunaren bi hemisferioak erabiltzen
dituzte eginkizun berbaletan (Kansaku, Yamaura eta Kitazawa, 2000).
Gauza gutxi dakizkigu oraindik garun mailan gertatzen diren genero arteko
ezberdintasunez. Hala ere, badakigu gizon eta emakumeen garunak ez direla
berdinak: garun-egitura batzuek bolumen desberdina dute, eta dagoeneko ezagunak dira ezberdintasun hori eragiten duten mekanismo zelularrak. Beharbada
etorkizunean jakin ahal izango dugu zein den ezberdintasun horiek psikopatologia
mailan izan dezaketen inplikazioa.
Azkenik, dimentsio biologikoarekin lotua dagoen izaera edo tenperamentu
ezaugarria ikusiko dugu, zeren neska-mutilen artean dauden zenbait tenperamentuezberdintasunek jokaera ezegokitzaile ezberdinen norabidean garrantzia izan baitezakete. Tenperamentua, nortasunaren alderdi biologikoena da eta pertsonaren
erreakzio emozionalekin lotzen da. Badirudi tenperamentu ezberdinek jokaera
ezegokitzaileen patroi ezberdinak garatzen lagun dezaketela, aldi berean inguruko
erantzunetan eragina izanez, edota zenbait esperientzia edo ikasketa probableago
eginez. Horietako ezaugarri batzuk neskentzako kaltegarriak lirateke, esaterako beldurra eta atsekabea bizitzeko joera handiagoa (Eisenberg, Martin eta Fabes 1996).
Zahn-Waxler-en (2000) aburuz, neskek beldurra edota atsekabea bizitzeko duten joerak haien garapen emozionalean eragin lezake. Izan ere, tentsio emozionala
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bizitzeko joera handiago horrek, erruduntasuna eta arauen haustea-rekiko aldez
aurreko antsietatearen ikasketa erraztuko lukeelako. Honek guztiak, neskengan
nahaste barnerakoiak gertatzeko eta arau eta eredu sozialen onarpen handiagoa
emateko probabilitateak areagotuko lituzke. Bestalde, mutilengan inpultsibotasuna eta bizipen berrien bilaketa lirateke maiztasun handiagoko ezaugarriak (Rutter et al., 1998). Bi ezaugarri horiek —inpultsibotasuna eta bizipen
berrien bilaketa, alegia— jokaera kanporakoien garapenerako arrisku-aldagaiak
dira, interakzio-patroi ezegokiak bultza baititzakete (Coie eta Dodge, 1998).
Oro har, arazo edo nahaste kanporakoiak tenperamentu zailarekin erlazionatzen badira ere, eskolaurreko haurrengan erlazio hori bai nahaste edo arazo kanporakoiekin bai barnerakoiekin gertatzen dela ikusi izan da. Tenperamentu edo
jokaera inhibituan, berriz, ezaugarri bereizgarria antsietate-arazoen aurresaletzat jo
izan den estimulu ezezagunen aurreko lotsa da. Hau, ordea, neskengan mutilengan
baino gehiagotan gertatuko litzateke (Prior, Samart, Sanson eta Oberklaid, 2000).
Hau guztia kontuan hartuz, esan genezake psikopatologia mota askotan faktore biologikoek zeresan handia izan dezaketela. Hala ere, ezin dugu ahaztu aldagai
horiek ingurumenarekin duten elkarrekintza ekidinezina. Hori dela-eta, jarraian
ingurumeneko aldagaiek haur eta nerabeen psikopatologian izan dezaketen eragina
atertzeari ekingo diogu.
2.4.3. Testuinguru-azalpenak
Azkenik, psikopatologian gertatzen diren genero-ezberdintasunak ulertzeko, garatu
diren testuinguruko azalpenak aurkeztuko ditugu. Arlo honetako ikerketek haur eta
nerabeen garapenean eta ikaskuntzan eragin dezaketen aldagai asko ikertu dituzte;
familia barneko ereduetatik, gizarte-ereduetara.
2.4.3.1. Gizarteratzea
Gizarteratzea gizakiari bere ingurura egokitzea ahalbidetzen dion prozesua
da. Gurasoek, familiak, eskolak, edota gizarteak berak aurrera daraman prozesu
honen bidez, pertsona bakoitza besteekin erlazionatzeko esperientzia hartuz doa
eta, beronekin batera, gizartean ongi konpontzea ahalbidetuko dioten gaitasunak
eta ezagutzak eskuratzen ditu. Bizitza osoan zehar inguruko errealitatea barneratzen
dugu, baina lehenengo haurtzaroko sozializazioa da garrantzitsuena, pertsonari
bere bizitza sozialaren oinarriak finkatzen dizkiolako.
Keenan eta Shaw (1997) autoreen arabera, haurtzaroko psikopatologian izaten diren genero-ezberdintasunak sozializazioarengatik gertatuko lirateke. Lau urtetik aurrera neskengan jokaera-arazoen gutxiagotze nabarmena dago; mutilengan,
aldiz, ez hainbeste. Lau urte inguru izan arte nesken jokaera-arazoak mutilenen
antzekoak dira; hau da, izaera kanporakoia dute batik bat, baina adin hori
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gainditzean, adierazpen kanporakoi horiek lausotuz doaz. Zerk eragin dezake
haurtzarotik eskola-adinera nesken jokaerak erakusten duen aldaketa?
Esan bezala, Keenan eta Shaw (1997) ikertzaileek neska-mutilen sozializaziopraktiketan ezberdintasunak daudela azpimarratzen dute eta, horren eraginez,
neskengan «gainkontrol» baten garapena eragingo litzatekeela baieztatzen dute.
Sozializazio-praktikak neskengan eragiten doazen heinean, neskak jokaera kanporakoien adierazpena inhibitzen joango lirateke. Hala ere, kontu handiz interpretatu
beharreko datuak dira hauek, zeren baliteke jokaera kanporakoi horiek inguruko
jendearengan edota kulturan bertan erantzun konkretu batzuk eragitea, eta era
berean, azken horiek ere hasierako jokaera haietan efektua izatea. Eraginaren norabidea, beraz, ez litzateke bide bakarrekoa.
Hainbat ikertzailek adostasuna erakutsi dute sozializazio diferentzialaren zenbait alderditan. Esaterako, haurra neska edo mutila izatearen arabera, inguru fisikoa,
jostailuak, sexu bereko adinkideekiko elkarrekintzarako estimulua, edota zenbait
jarduera eta interes garatzeko indukzioa ezberdina litzateke (Ruble eta Martin,
1998). Arrazoibide horren ildotik, aipatzekoa da jarduera eta jolas ezberdinekiko
estimuluak gaitasun sozial eta kognitiboen garapenean eragin lezakeela, neskamutilengan ezaugarri eta gaitasun ezberdinak sustatuz. Aldi berean, haur txikiek
generoaren inguruko informazioa eta adibideak bilatzen dituzte. Jokaera konkretu
bat zeinek egin behar duen edo ez duen egin behar, zeinek jolas dezakeen zeinekin
eta zergatik, izaten dira bilatzen diren galderak eta lortzen diren erantzunak, eta
hauetan neskak eta mutilak ezberdinak direla aurkitzen dute haurrek. Era horretan,
generoaren inguruko kognizio zabala sortuz doaz —genero-identitatea eta generoestereotipoak barne—. Neska-mutilak genero-talde bateko kide direla ohartzen
direnean, euren taldeko kideekiko preferentzia, atentzio selek-tiboa eta taldeko
informazioaren inguruan memoria gehiago erakusten dute. Horre-taz gain, euren
generoarekin bat datozen ekintzekiko interes handiagoa aurkezten dute (Ruble eta
Martin, 1998).
Sozializazioan familiak funtzio garrantzitsua betetzen du, lehenengo sozializazio-agentea baita eta auzi hau ikerketa batean baino gehiagotan aztergai izan da.
Dirudienez, gurasoek era ezberdinean erantzuten dute seme-alaben jardueren
aurrean, genero-estereotipoarekin duten egokitzapen mailaren arabera (Fagot eta
Hagan, 1991). Lytton eta Rommey-ren arabera (1991), aipaturiko erantzun diferentziala aitengan amengan baino argiagoa da, mutilekiko neskekiko baino nabarmenagoa eta bereziki adin goiztiarretan ikusten da (5 urte baino lehenago). Aipatzekoa
da gurasoen jokaera hauek ez dutela zertan kontzienteak edo zorrotzak izan. Haien
seme-alaben jokaeren aurrean erantzuten dute etengabe; interesa aurkeztuz, zenbait
jokaera sarituz (irribarre batekin edota hitz atseginekin, esaterako) edota, nolabait
esateko, jokaera horiek zigortuz (hau da, jokaera baten maiztasuna murrizten duten
erantzunekin; «zein txorakeria dira horiek?» esaldiak, esaterako, jokaera bat gurasoen gustukoa ez dela adierazten dio haurrari).
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Esan bezala, sozializazio-praktika askok izaera sotil eta konplexua dute. Ikusi
denez, amek euren alabekin gehiago hitz egiten dute eta laguntza eta zuzendaritzazko hizkuntza bat erabiltzen dute (Leaper, Anderson eta Sanders, 1998). Aitak,
beren aldetik, alabekin kritikoagoak direla ikusi da, bereziki euren autoafirmaziojokaerekin. Horrekin loturik, 9 eta 10 urteko neska-mutilek gurasoen erantzunekiko duten pertzepzioa ere ikertu da eta aipaturiko erantzun diferentziala neska-mutilen pertzepzioan baieztatuko litzateke: neskek, laguntza emozional eta afektua
hautematen dute gurasoen aldetik, eta mutilek, aldiz, arau zorrotzen aplikazio altua
eta zigorra (Cowan, Cowan eta Kerig, 1993).
Familia-bizitzaren barnean neska edo mutila izateak ezberdintasun garrantzitsuak barnera ditzake bizi den esperientzia motan, baita garapenean izan dezakeen
eraginean ere. Gurasoek betetzen dituzten rolek ere sozializazio era inplizitua osatzen dute. Hauek seme-alaben errepresentazioetan eragina dute eta, hein batean,
behintzat, modelatzea eragiten dute (Bussey eta Bandura, 1999). Bizitzaren lehenengo urteetan familia da sozializazio-agente nagusia baina urteak aurrera joan
ahala pertsonaren testuingurua zabaltzen hasten da eta sozializazioak familiatik harago jarraitzen du. Nerabezarotik aurrera zenbait agentek hartuko dute garrantzia
gizarteratze-prozesu honetan:
– Adinkideen taldeak, esaterako, tipifikazio sexualerako presio handia eragiten du; generoarekin bat datozen jokaerak sarituz eta bat ez datozenak zigortuz. Modelatze-funtzio hau taldeak egoki eta normatibotzat jotzen
duenagatik osatua izaten da (Ruble eta Martin, 1998).
– Komunikabideen papera ere, gero eta garrantzitsuagoa da sozializazioan,
batez ere gaur egun, lortu duten hedapenak ez baitu aurrekaririk. Gero eta
denbora gehiago ematen dugu telebista, irrati, Internet, edota aldizkarien
aurrean informazioa bilatzeko edota entretenitzeko asmoz. Komunikabideek, errealitatearen irudi bat ematen dute, sozializazioan nahitaez eraginez.
– Gizarteak definitzen dituen genero-rolak. Sozializazio ezberdinduaren existentzia bat dator kulturalki maskulino eta femenino gisa ezberdintzen diren
jarduera eta jokaerekin, «rol generiko» gisa definitu diren horiekin (Fagot,
Leinbach eta O´Boyle, 1992). Alderdi asko genero-estereotipoekin lotuak
daude; hau da, gizon edo emakume izateak barneratzen dituen ezaugarrien
errepresentazio sozialarekin. Aipatzekoa da hiru urterekin dagoeneko genero
estereotipatuaren ezagutza dagoela, batez ere jostailu eta jarduerei dagokienez. Zortzi urte ingururekin neska-mutilek maskulinitate eta feminitate
kontzeptuen ezagutza zabala eskuratu dutela kontsideratzen da (Eisenberg
et al., 1996). Gogoan izan behar da estereotipoen ikasketaren prozesua,
baita edukia ere, kulturalki determinatua dagoela, baina estereotipoen malgutasun maila edota subjektuek horiekiko dituzten jarrerak (generoideologia), testuinguru eta pertsonen arabera aldatzen direla.
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2.4.3.2. Garapen emozional eta kognitiboa
Generoaren araberako profil psikopatologiko ezberdinen azalpen-lerroetako
bat heltze-erritmoen ikerketara zuzendu da, ez bakarrik maila biologikoan, baizik
eta kognitiboan, afektiboan, sozialean eta, oro har, nortasunaren garapenean ere.
Hurrengo lerroetan neska-mutilen garapen emozional eta kognitiboan ikertu diren
ezberdintasunak aurkeztuko ditugu, psikopatologiaren adierazpen diferentzialean
izan dezaketen eragina azpimarratuz.
Hasteko, eta aurreko atalean azaldu berri dugun sozializazioaren ildotik jarraituz, neska-mutilen sozializazio emozionalak ere ezberdintasunak aurkezten dituela esango dugu. Genero-estereotipoarekin bat zetozen edo ez zetozen jokaerekin
gertatzen zen bezala, emozioei dagokienez fenomeno berdintsua gertatzen da:
gurasoek era ezberdinean erantzuten diete neska-mutilen adierazpen emozionalei.
Horrela, mutilengan amorrua hobeto onartzen duten bitartean, neskengan beldur
eta tristeziaren adierazpena da onetsiagoa. Horretaz gain, gai emozionalak sarriago
komentatzen dira alabekin (emozio positiboak, bereziki) eta mutilengan erantzun
emozionalen kontrola bultzatzen da. Aipatzekoa da, orobat, mutilengan arazoei aurre
egiteko estrategia gehiago sustatzen direla. Halaber, gurasoek enpatia- eta erantzukizun-sentimenduak neskengan gehiago sustatzen dituztela ikusi da. Azken bi ideia
hauetan sakonduko dugu ondoren (Eisenberg, Cumberland eta Spinrad, 1998).
Aurre egiteko estrategiak, defentsa-mekanismo gisa ere definitu izan dira. Hau
da, kanpo- edo barne-estresari, antsietateari, edota mehatxuei aurre egiteko prozesu
psikologiko automatikoak dira. Nesken aurre egiteko estrategiak emozioetara zuzenduagoak daudela ikusi da; mutilek, aldiz, ariketa fisikoa eta amorruaren adierazpena darabiltzate ezbehar-egoeretan (Saarni, Mumme, Campos, 1998). Badirudi
neskek beren emozioez hitz egiteko, laguntza eskatzeko eta beren esperientziei
esanahia topatzeko gaitasun handiagoa dutela.
Enpatiari dagokionez, emakumeek honen dimentsioetan altuago puntuatzen
dutela ikusi da (fantasia, ardura enpatiko edota enpatia pertsonalean). Hala ere,
enpatiak dimentsio gehiago barneratzen ditu, esaterako eta beharbada ezagunena
dena, besteen egoera perspektibaz ebaluatzeko dimentsioa. Azken horretan ez da
genero arteko ezberdintasunik aurkitu (Retuerto, 2004). Horrela, autore honen arabera, neska-mutil nerabeek besteen egoera ulertzeko gaitasun kognitibo berdina
lukete, baina emakumeengan erantzun afektibo bat emateko joera handiagoa litzateke. Fenomeno hau azaltzeko, emakumeekiko estereotipo sozialean oinarritzen da
autorea. Estereotipo sozialek emakumeari pertsona ahulei laguntzeko rola ematen
baitiote (umeak, pertsona adindunak…), lengoaia ez-berbala ulertzeko gaitasun
handiagoa eta besteekiko sentimenduekiko ardura handiagoa ere.
Zahn-Waxler (2000) autorearen aburuz, zenbait gertakarik erakusten dutenez,
neskak sozializatzen diren eran, dependentzia eta obedientzia areagotzen zaizkie,
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euren buruarengan konfiantza urria probableagoa eginez. Horrek guztiak autoaktualizazioa eragotziko lieke, hau da, banakoaren potentziala maximizatzeko prozesua oztopatuko litzateke, self-aren adierazpen eta garapen osasungarrian mugak jarriz. Autore beraren arabera, esperientzia horien eragin bateratuak amorrua bezalako emozioen esperientzia ezabatzeko presioa eragiten du neskengan, baita inguruaren igurikapenetara egokitzeko joera ere. Horrek emozionalki kostu bat eragingo
luke, erruduntasunarekiko edota besteen iritziarekiko sentiberatasun handiagoa
sortuz eta euren buruarekiko ezatsegintasun-sentimenduak bizitzeko probabilitate
gehiago ere. Planteamendu honen arabera, emakumeekin haurtzaroan erabiltzen
diren praktika sozializatzaileek ondorengo aroetan (nerabezaroan, helduaroan…)
nahaste barnerakoiak garatzeko aurrez prestatuko lituzkete (Hankin eta Abramson,
2001; Keenan eta Shaw, 1997; Zahn-Waxler, 2000).
Aldagai emozionalen inguruan esandakoa laburbilduz, adostasun handia dago
neska eta mutilen garapen emozionala ezberdina dela aipatzean (Hidalgo eta
Palacios, 1999). Eskola-adinetik nabarmena da mutilek neskek baino emozio
gutxiago adierazten dituztela, esaterako, tristezia, beldurra edota mina. Mutilek defentsa-mekanismo kanporakoiak erabiltzen dituzte batez ere, eta neskek, aldiz,
barnerakoiak, euren afektu negatiboak inhibituz eta euren buruaren kontra jaurtiz,
hau da, barnerantz zuzenduz (Brody, 1985; Levit, 1991). Zahn-Waxler-en (2000)
aburuz, haurtzaro eta nerabezaroko garapen emozionalean izaten diren ezberdintasunak funtsezkoak dira psikopatologian gertatzen diren genero-ezberdintasunak
ulertzeko.
Heltze-erritmoei dagokienez, nesken garapen biologiko, kognitibo eta sozioemozional azkarragoa azpimarratu da. Keenan eta Shaw (1997) autoreen arabera,
lau urtetik aurrera neskengan izaten den jokaera-arazoen gutxiagotzea, heltze
azkarragoaren ondorioa litzateke. Izan ere, inguruko eragin negatiboekiko leungailuaren papera bete lezake. Heltze arinagoarekin batera ondorengo ezaugarrien presentzia azpimarratu da: estresarekiko zaurgarritasun urriagoa, hizkuntza-gaitasunaren garapen handiagoa (zeinak nesken beharren adierazpena erraztu eta ondorioz
autoefikazia-sentimendua eragingo liekeen) eta garapen sozioemozional handiagoa
(arau sozialen ulermen hobea…). Neskek adierazten duten heldutasun maila honek
eragin lezake eskola-eskakizunetara egokitze hobea eduki dezaten.
Kognizioari dagokionez, atribuzio-estiloen papera azpimarratu beharra dago.
Pertsonak porrot edo arrakasten aurrean egiten duten arrazoien bilaketa gisa definitzen da atribuzioa. Atribuzioak lotura estua du autoestimuarekin. Izan ere, arrakastak barneko aldagaiei egostea autoestimua indartzen du (adibidez, «azterketa gainditu dut pertsona langilea naizelako») eta alderantziz, arrakastak kanpo-aldagaien
eraginagatik azaltzeak ez du autoestimua zaintzen. Neskengan egoera negatiboen
aurrean (porroten aurrean) atribuzio-estilo egonkor eta barnekoa aurkezteko joera
aurkitu da, baita nerabezaroan ezegonkortasun emozionalaren areagotze nabaria
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ere —esaterako, porrot akademiko baten aurrean, ikasketetarako gaitasunik eza
arrazoitzea—. Peterson eta lankideek (1993) beste mota bateko azalpenak eskaini
dituzte. Autore horien arabera, neskengan pentsamendu erreflexiborako gaitasuna
eta euren buruarekiko zorroztasuna lehenago agertzeak azal lezake joera hori.
Compas eta lankideek (1993), aldiz, egoera emozional negatiboei gehiegizko atentzioaren eskaintzea azpimarratzen dute (errumiazio izenaz ere ezagutzen dena).
Kirchner eta Forns (2000) autoreek, aurrekoarekin osagarria den azalpena ematen
dute, garapen fisiko goiztiarragoa eta bikoteratze goiztiarragoa azpimarratuz. Izan
ere, neskek garrantzi handiagoa ematen omen diete nerabezaroko bi gertakari horiei.
Autokontzeptuari eta autoestimuari dagokienez, neska-mutilengan aldagai ezberdinek pisu ezberdina dutela aipatu izan da. Harter-en aburuz (1998), autoestimua bi faktorek osatuko lukete: a) niaren alderdi ezberdinen garrantzia edo alderdi
horiei buruzko autoebaluazioa (adibidez, ikasketak, gorputz-irudia, kirolak…);
b) inguruko pertsona garrantzitsuen ebaluazioari buruzko pertzepzioa (besteek
berataz duten iritziari buruzko hautematea litzateke). Ondorioz, autoestimu maila
baxu bat aipaturiko faktore horietako baten edo zenbaiten ondorio izan liteke.
Esaterako, gorputz-irudiak emakumeengan garrantzi handiagoa duela aipatu da
(Cruz, Maganto eta Etxebarria, 2002). Horretaz gain, emakumeen nian pertsona
arteko harremanek mutilen nian baino leku esanguratsuagoa betetzen dutela ikusi
da (Gibbons eta Fisher, 1996). Emakumeen autoestimua sozializazioaren ondorio
dela aipatu izan da, eta berebiziko garrantzia du neska nerabeengan depresiorako
joera handiagoa ikusi delako (Harter, 1998). Era berean, depresioaren eta elikaduranahasteen arteko harremana deigarria da. Horrela, elikadura-nahastea pairatzen
duten nesken portzentaje altu batek (% 60-85) depresioa paira dezake. Horrekin
batera, neskek gehiagotan erantzuten zuten autoestimua itxura fisikoarekin erlazionatuta zegoela; neska horiek autoestimu baxuagoa erakutsi zuten eta depresiosentimendu altuagoak aurkeztu zituzten.
2.4.3.3. Ezbehar psikosozialarekiko kontaktua
Neska-mutilak testuinguru familiar eta komunitarioan ezbehar psikosozialekiko egoeren eraginpean maiztasun ezberdinaz egoten dira. Zenbait testuingurutan
mutilak etxetik kanpo gehiago egoten dira eta, ondorioz, maiztasun handiagoz inguruko aldagai negatiboen eraginpean. Luthar-ek (1999) adierazten duenez, komunitate txiroetan bizi diren mutilek neskek baino eskola-errendimendu eskasagoa
dute eta egokitzapen-arazo gehiago. Baliteke «kaleko bizitza» testuinguru maskulinoagoa izateak bertan agertzen diren genero arteko efektu ezberdinduan eragitea.
Horrekin loturiko beste aldagai bat gurasoen gainbegiratze-ezberdintasuna litzateke. Zenbait ikerketak agertu dutenez, bai gurasoen aldetik eta bai nerabeen aldetik,
mutil nerabeen askatasuna eta independentzia onartuago dago neska nerabeena
baino (Simmons eta Blyth, 1987).
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Zenbait autorek aipatu dutenez, egoera estresagarrietan murgilduta dauden
edo maila sozioekonomiko baxua duten haurrek jokaera-arazo edo arazo emozional gehiago azaltzen dituzte (Larsson eta Frisk, 1999). «Dunedin» izena hartu duen
ikerketa longitudinalean, mutilak arrisku psikosozialarekiko kontaktu handiagoa
izatearen hipotesia sistematikoki ebaluatzen da, kontaktu aldagaia jokaera antisozialaren aurresale gisa ebaluatuz. Ikerketan ez zen neska-mutilen familien ezbeharegoeretan ezberdintasunik aurkitu, baina mutilak diziplina zorrotzagoaren pean
zeudela topatu zuten.
Oro har, ezin daiteke baieztatu mutilak arrisku-aldagaien aurrean kontaktu
handiagoan daudenik. Mutilak zenbait aldagairekiko kontaktu handiagoan daude,
eta neskak, aldiz, beste aldagai batzuekiko. Esate baterako, neskak bortxa sexualarekiko kontaktu handiagoa jasotzen dute mutilekin alderatuta.
2.5. ONDORIOAK
Kapitulu honetan zehar ikusi dugun bezala, haurtzaroan zehar nahaste psikopatologikoak maiztasun handiagoz gertatzen dira mutilengan. Nahasteek garapenaren
arlo ezberdinetan dute eragina eta, beraz, logikoa da pentsatzea, aldagai batek
baino gehiagok fenomeno honen azalpena eskaintzea.
Ikusi dugunez, neska-mutilen artean izaten diren psikopatologia-ezberdintasunetan zenbait ezaugarri komun ageri dira: jatorri goiztiarrekoak dira eta horrek
garapen neurologikoaren nahasteren bat iradokitzen du. Hori dela-eta, haurtzaroko
psikopatologian agertzen diren genero-ezberdintasunak aldagai biologiko garrantzitsua izatea oso probablea da. Hala ere, zaurgarritasun neuroebolutibo handiagoaren eragina ezin da garapenaren testuinguru psikosozialetik isolatu. Testuinguru
aldagaiek, eta hein handi batean sozializazioak, neska-mutilen garapenean modelatze-paper garrantzitsua betetzen baitute. Hau da, familiak, gizarteak, eta banakoaren inguruko guztiak garapenean eragiten baitu (ezagutzak, jokaera-patroiak,
eta azken finean, ikaskuntza sustatuz).
Arlo honetako ikerketek nesken psikopatologiei mutilek aurkezten dituztenei
baino atentzio gutxiago eskaini diete, lehenago aipatu dugun bezala, jokaera kanporakoien aldean ez baitira hain deigarriak edo begi-bistakoak. Hala ere, horrek ez
du esan nahi neskek maiztasun gehiagoz aurkezten dituzten patologiek garrantzi
gutxiago dutenik. Bestalde, egun neska eta mutilen psikopatologiak ebaluatzeko
dauden irizpide diagnostikoak eta ebaluazio-metodoak baliozkotasun bera dutelako
iritziaren inguruan, ez dago ikuspegi argirik. Aipagarria da neskek nerabezaroan
azaltzen dituzten arazo emozionalek haurtzaroan izan ditzaketela aurrekariak,
garapen emozional eta soziokognitiboaren garaian hain zuzen.
Orain arte ikusitakoa kontuan hartuz, eta jakinda neska-mutilen garapenak
maila ezberdinetan aurkezten dituen desberdintasunak, populazio honetara
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zuzenduriko edozein hezkuntza- edo osasun-programak kontuan izan beharreko
informazioa dela deritzogu. Neska-mutilengan garapen osasungarria sustatu behar
delako, guztiei gizartean murgiltzeko eta hasteko baliabideak eta gaitasunak
eskainiz, profesional guztiok indarrak bateratu behar ditugu.
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1. ERANSKINA: HAURTZARO ETA NERABEZAROAN HASIERA DUTEN
NAHASTEEN DESKRIBAPEN LABURRA, DSM-IV-TR SAILKAPENEKO
IRIZPIDEEN ARABERA (APA, 2002).
ATZERAPEN MENTALA
Atzerapen mentala ondorengo hiru ezaugarriek definitzen dute: batez bestekoaren
azpitik kokatzen den adimen-gaitasuna, hau da, gutxi gorabehera 70 baino
gutxiagokoa denean, gizartearen eskakizunetara egokitzeko arazoak eta 18 urte
baino lehenagoko hasiera. Adimen-koefizientearen arabera, ondorengo sailkapena
egiten da: atzerapen mental arina (50-55 / 70), atzerapen mental moderatua (35-40
/ 50-55), larria (20-25 / 35-40) eta sakona (< 20-25).
Atzerapen mentalaren jatorria organikoa edota funtzionala izan daiteke, eta beraz,
arrazoi anitzek sor dezakete: biomedikoak, sozialak, jokaerazkoak edota hezkuntzazkoak. Hala ere, nahastea sakona denean, jatorri organikokoa izango da probabilitate handiz; Down sindromean, X ahularen sindromean, Turner-en sindromea
(45, X0) eta halakoetan gertatzen den bezala. Atzerapena arinagoa denean, aldiz,
ezaugarri sozial, emozional edota hezkuntzazkoek nahastea azaltzen dute gehienetan.
IKASKUNTZAREN NAHASTEAK
Nahaste hauek, ikasketetako errendimendua, adinaren, adimenaren eta eskolatze
mailaren arabera espero denaren azpitik dagoenean diagnostikatzen dira. Horretaz
gain, arazoek eguneroko bizitzan eragin negatiboa izan behar dute. Ikaskuntzaren
nahasteen artean ondorengoak aurkitzen ditugu: irakurmenaren nahasteak (dislexiak), kalkuluaren nahasteak (diskalkuliak) eta idatzizko adierazpenaren nahasteak
(disgrafiak).
KOORDINAZIO MOTORRAREN NAHASTEAK (DISPRAXIAK)
Koordinazio motorra eskatzen duten eguneroko jardueren errendimendua, haurraren
adin, adimen eta eskolaratze mailaren arabera espero dena baino urriagoa denean
diagnostikatzen dira nahaste hauek. Ondorengo adierazpenetan ikus dezakegu:
objektuak eskuetatik erortzen zaizkio, oso traketsa da, kiroletako errendimenduan
eskasa da, kaligrafia eskasa, etab. Normalean gaitasun biso-espaziala ere narriatua
egoten da eta gabeziek esanguratsuki mugatzen diote egunerokotasuna.
KOMUNIKAZIOAREN NAHASTEAK
Atal honetako nahasteetan garapen-unea oso garrantzitsua da. Horren arabera
zehaztuko delako arazoa normaltasunetik kanpo dagoen ala ez.
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Mintzairaren adierazpenaren nahasteak. Mintzairaren adierazpena era esanguratsu batean mintzaira ez-ahozkoa (keinuak…) eta ulermena baino urriagoa denean.
Ondorengo ezaugarrietan adierazten da: hiztegi mugatua, hitzak gogoratzerako
zailtasunak eta arazoak esaldien eraikuntzan. Arazoek eskola- edo lan-errendimendua kaltetzen dute.
Mintzairaren ulertze-adierazte nahaste mistoa. Mintzairaren ulermena eta
adierazpena esanguratsuki kaltetuta daudenean. Mintzaira ez-ahozkoaren adimen
maila, aldiz, normala da. Adierazpen-nahastearen sintoma berdinak agertzen dira,
baina horietaz gain, hitzak edota esaldiak ulertzeko zailtasunak daude.
Nahaste fonologikoa. Ebolutiboki espero diren soinuak erabiltzeko ezintasuna
agertzen denean. Oro har, lau urterekin alterazio fonetikoak egotea arrunta da, sei
urterekin ia soinu denak ekoizten dira, eta 11-12 urterekin guztiak.
Toteltasuna edo disfemia. Hitz-jarioan alterazioak gertatzen direnean. Bi mota
nagusi daude: tonikoa —blokeoak daudenean— edo klonikoa —errepikapenak—.
Halaber, posible da bi mota horiek aldi berean gertatzea.
GARAPENAREN NAHASTE OROKORRAK
Autismoa. Interakzio sozialaren eta komunikazioaren alterazio kualitatiboa da.
Horretaz gain, jokaeraren, interesen eta ekintzen patroi murriztu, errepikakor eta
estereotipatuak agertzen dira. Aipatutakoaz gain, alterazio kognitiboak agertzen
dira, autisten % 60k 50etik beherako adimen-koefizientea aurkezten du eta mintzairan alterazioak ere aurkezten dituzte, batez ere funtzio pragmatikoan (komunikazioaren funtzioa).
Rett-en nahastea. Bizitzako lehenengo hilabeteetan garapen normala jazotzen da,
baina ondoren ezaugarri hauek agertzen dira: garunaren hazkuntzaren desazelerazioa (5-48 hilabete), esku-gaitasunen galtzea, inplikazio sozialaren galtzea,
gorputz-mugimenduen koordinazio eskasa, lengoaiaren garapenean alterazio larria,
etab. Nahaste hau atzerapen mentalarekin lotzen da.
Nahaste desintegratiboa. Nahaste honetan bi urtetan zehar (normalean hiru edo
lau) garapen arrunta gertatzen da, eta ondoren gaitasunen galera esanguratsua izaten da ondorengo arloetan: ulertze- eta adierazte-lengoaian, jokaera egokitzailean,
besikula eta hesteen kontrolean, jolasean eta gaitasun motorretan. Jatorria organikoa izan daiteke (entzefalitisa, esaterako); hala ere, gerta daiteke gaixotasun organikorik gabe agertzea.
Asperger nahastea. Nahaste honetan interakzio sozialean alterazioa agertzen da.
Jokaera, interes eta jarduera-patroi mugatu eta errepikakorrak agertzen dira, baina
ez dago mintzaira edota gaitasun kognitiboen (adimena, esaterako) narriadurarik.
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ATENTZIO-GABEZIA ETA JOKAERA NAHASLEAREN NAHASTEAK
Atentzio-gabezia eta hiperaktibitatearen nahastea. Haurra adi ez dagoenean,
entzuten ez duenean edota ekintza batean atentzioa jartzeko ezintasuna duenean,
atentzio-gabezia dagoela esaten da. Horretaz gain, leku ezegokietan ia une oro mugimenduan badago, hiperaktibitateaz ari gara. Jokaera hauek eremu batean baino
gehiagotan agertzea ezinbestekoa da (eskolan, etxean…), baita jarduera sozialaren,
akademikoaren edota laboralaren narriadura ematea ere.
Nahaste disoziala. Jokaeraren patroi errepikakorra da, non besteen oinarrizko
eskubideak edota arau sozialak bortxatzen diren: agresibitatea agertzen da, gauzen
apurketa, lapurreta, arauen bortxa larriak eta abar.
Aurkakotasun-nahaste negatibista. Eguneroko bizitzan kalteak eragiten dituen
jokaera-patroi negatibista da.
IRENSTE- ETA ELIKADURA-JOKAEREN NAHASTEAK HAURTZAROAN
Pika. Inongo balio energetikorik ez duten substantziak irensteari deritzo, esaterako, igeltsua. Jokaera honek garapen-unerako eta kultura zehatzerako ezegokia
izan behar du.
Errumiazioa. Boluntarioki janaria kanporatzean datza, behin murtxikatua dagoenean kanporatu egiten da, ondoren berriz ere irentsiz. Funtzionamendu normala
tarte batean izan ostean agertzen da, eta ez da okarekin lotzen.
Elikagaien irenste-nahasteak haurtzaroan. Era egokian elikatzeko ezintasuna
aurkezten denean geratzen da, haurra pisua galduz eta garapenean arazo larriak
sortuz.
TIK-EN NAHASTEAK
Nahaste hauek ondoeza eragiten dute pertsonarengan edota narriadura soziala eta
18 urte baino lehenagoko hasiera dute.
Tourette-n nahastea. Urte batean zehar edo denbora gehiagoz tik ugari agertzen
direnean (ahozkoak eta motorrak).
Tik motorrak edo aho-tik kronikoak. Urte batean zehar tik motor edo ahozkoak
azaltzen direnean.
Tik iragankorren nahasteak. Ahozko tik-ak edo motorrak dira, hilabete bat
baino gehiago irauten dutenak, baina urtebete baino gutxiago.
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ELIMINAZIO-NAHASTEAK
Enkopresia. Lau urte bete eta gero kaka leku ezegokietan egiten jarraitzen denean.
Enuresia. Bost urte bete ondoren leku ezegokietan txiza egiten jarraitzen denean.
HAURTZARO ETA NERABEZAROKO BESTE NAHASTE BATZUK
Banaketarekiko antsietatea. Etxetik urruntzean edota hurbileko pertsonengandik
banatzean sortzen den gehiegizko antsietatea gertatzen denean. Antsietate hori
gehiegizkoa eta ezegokia da pertsonaren adina eta une ebolutiboa kontuan hartuz.
Mutismo selektiboa. Nahaste honetan egoera sozial konkretuetan hitz egiteko
ezintasuna dago, nahiz eta beste egoera batzuetan gaitasuna egokia izan.
Haurtzaroko loturaren nahaste erreaktiboa. Nahaste honetan harreman sozialak okerrak dira eta ebolutiboki ezegokiak. Egoera guztietan nahasmen maila
berdina aurkezten da eta hezkuntza patogeno batekin lotzen da.
Mugimendu estereotipatuen nahastea. Nahaste honetan jokaera motor errepikakor, itxuraz inpultsibo eta ez-funtzional agertzen da. Mugimendu hauek jokaera
normala oztopatzen dute eta zenbait kasutan lesioak sor ditzakete.
Azkenik, aipatu beharra dago DSM-IV-TR sailkapenak baduela atal bat
«atentzio klinikoa beharrezkoa izan dezaketen beste arazo batzuk» izenpean;
bertan arazo mental gisa definitzen ez diren zenbait arazo aipatzen dira: harremanarazoak, bortza edo abandonua, dolua, mugako gaitasun intelektuala, eskola-arazoak, jokaera antisoziala, identitate-arazoak, etab. Hauek guztiak eskuliburuaren
bukaeran aipatzen dira eta atentzio klinikoaren beharra izan dezakete.

3. Agresibitatearen bilakaera-prozesua:
nesken eta mutilen arteko ezberdintasunak
Miriam Gallarin eta Itziar Alonso-Arbiol
3.1. SARRERA5
Haur eta nerabeen jarrera eta jokaera aztertzen diharduten profesionalen artean,
kanporanzko jokaera-arazoak dira azken urteotan indar nabaria hartzen ari diren
ikergaiak. Ugariak dira batik bat agresibitatearen inguruan eginiko lanak, seguru
asko gizarteak duen behar bati erantzun nahian; izan ere, 1998tik 2004ra bitartean
adin gutxikoei irekitako espedienteak 427 izatetik 803 izatera pasatu dira Euskal
Autonomia Erkidegoan (Estatistikako Institutu Nazionala, INE).
Aztergai dugun agresibitatearen fenomenoaren inguruan sor daitezkeen hainbat galderari erantzuna emateko, diziplina ezberdinetatik eratorritako ikertzaileek
berau ikertu, deskribatu eta ulertu ahal izateko estrategia ugari eta askotarikoak erabili izan dituzte. Honek guztiak ikergai dugun gaiari aberastasuna eman diezaiokeela pentsa bagenezake ere, datuak eskuan izanik, gauzak ez dira horren argi
ikusten (izatezko aberastasun hori ez da horren argi ikusten). Horren adibide gisa
agresibitatearen definizioaren inguruan dagoen iritzi kontrajarrien kopuru altua har
genezake: Coie eta Dodge-k (1998) euren errebisioan 200 definizio baino gehiagoz
hitz egiten dute. Datu hori kontuan izanik, ez da harritzekoa gai honen inguruan
iritzi ezberdinak izatea; eta, ez badaukagu agresibitatearen definizio bateratu edo
adostu bat, ezingo dugu eraiki berau modu baliagarrian aztertuko duen neurketatresnarik.
Ezberdintasun horien aurrean, aldiz, bada gai honen inguruko edukiak irakurri eta aztertzean nabarmendu behar den beste zerbait: azken urteotan agresibitatean dauden genero-berezitasunei indarra ematen hasi zaiela hain zuzen. Horrela,
duela urte batzuetatik honantz, neskatoek eta mutikoek duten garapen-prozesua
ikergai bihurtu da, eta horrekin batera, kanporanzko jokaera-arazoek —horien
artean agresibitateak— pairatzen duten moldaketa bereizia.

5. Kapitulu hau Euskal Herriko Unibertsitateko taldeetarako ikerketa-laguntzaz (GIU08/09), eta
Eusko Jaurlaritzako Ikertzaileen Formazioko Programaren laguntzaz burutu da, lehen autoreak
bigarren autorearen zuzendaritzapean doktorego-tesia egin dezan (BFI06.211).
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Gauzak horrela, kapitulu honen helburua, neskek eta mutilek agresibitatearen
bilakaeran adierazten eta agerrarazten dituzten berezitasunen berri ematea da. Horretarako, bizi-garapen prozesua oinarritzat hartuz, teoria biologiko eta sozialetatik
eratorritako informazioen berri emango dugu ikuspegi integratzaile batetik.
3.2. AGRESIBITATEAREN GARAPEN-PROZESUA
Agresibitateak pairatzen duen garapen-prozesua azaltzeko asmoz, alor ezberdinetatik egin izan dira ekarpenak. Ikuspegi teoriko horien artean, ordea, babes enpiriko
gehien duten ikuspegiak garapenaren teoriatik eta ikaskuntza sozialetik datozkigunak dira. Bi joera horien arteko ezberdintasunek historian zehar ohikoak izan diren
eztabaidetara bultza bagaitzakete ere —«jaio edo egin» motako eztabaidetara
alegia—, duela urte batzuetatik hona, ikuspegi bien integraziorako ahaleginek
eskuratu dute lehentasuna.
Horrela, gaur egungo aditu gehienek alderdi biologikoak eta alderdi sozialak
garapen-prozesuan elkarrekintzan dihardutelako ideiatik abiatzen dira euren
lanetan. Ideia horrekin gizakiaren prozesuen ulerkuntza osatuago eta zabalago bat
lor bagenezake ere, alor biologikoari eta alor sozialari garrantzi bera ematen dieten
ikerketak urriak dira; kasu gehienetan alderdi bien garrantzia modu teorikoz aipatzen da eta ikerketaren funtsa ikuspegi biologiko batetik edo ikuspegi sozial batetik
garatzen da. Edonola ere, ikerketa hauen emaitzek abagunea eman digute neskek
nahiz mutilek agresibitatean pairatzen duten garapen-prozesua marrazteko.
Horregatik, lehenik eta behin neskek eta mutilek aurkezten dituzten garapen-patroi
komunak azalduko dira laburki, eta ondoren adin-tarte bakoitzean agresibitatean
topatu izan diren sexu arteko ezberdintasunak modu zabalago batez.
Haurtzaroan zehar agresibitatearen garapenak duen ibilbidea aztertzeko buruturiko ikerketen arabera, nesken eta mutilen artean dauden ezberdintasunak txikiak
dira ibilbide horren ezaugarri orokorrei dagokienez. Adibidez, orain gutxi eginiko
ikerketa batean (Schaeffer et al., 2006), neskei loturiko agresio-garapen ibilbideak
eta mutilei loturikoak baliokideak direla ikusi izan da. Zehaztuz, garapen-prozesu
osoan zehar, neskato batzuek jokaera agresibo altu eta kronikoak adierazten dituzten bitartean, beste batzuek jokaera agresibo baxu-ertainak izango dituzte, eta beste
batzuen ibilbidean jokaera agresibo baxuak nagusituko dira. Mutikoetan, ibilbide
hau ere hiru motatakoa izango da: mutil batzuek jokaera agresibo altu eta kronikoa
adieraziko dute garapen-prozesu osoan zehar, beste batzuek areagotuz doan jokaera agresiboa, eta beste batzuek jokaera agresibo baxua.
Horrela, ikerketa hauetan ikusi den lehenengo gauza hau da: jokaera agresiboa ezaugarri unibertsala dela gizakian. Aurretik aipatu moduan, zaila da jokaera
mota honi buruzko garapen- eta aldaketa-patroi baliagarri bat finkatzea. Hala ere,
baditugu nahikoa datu jakiteko agresibitate-garai arriskutsuenak nerabezaro be-
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rantiarra eta helduaro goiztiarra direla, nahiz eta haurtzaroa kontsidera daitekeen
agresio-maiztasun altuena duen aldia (Coie eta Dodge, 1998; Shaffer, 2000).
Hala, haurtzaro goiztiarrean haurrek agertzen dituzten haserre aurpegi-adierazpenek informazio soziala transmititu dezaketela frogatu da (Stenberg eta Campos,
1990), eta bizitzako lehenengo bi urteetan gertatzen direla amaren eta haurraren
arteko lehen gatazkak, haurrak amarenganako mendekotasuna duelako, eta berorren
arreta erakarri nahi duelako, eta amak, aldiz, haurraren independentzia sustatu nahi
duelako (Dunn, 1988). Bizitza-aldi honetan banakoen haserre-adierazpenen arteko
ezberdintasunak tenperamendu zailarekin —hau da, jaiotzetik haurrak dakarren
nortasun-ezaugarrien multzoa— (Bates, 1980), edo atxikimendu ez-seguruarekin
—hau da, zaintzailearen jokaerekiko aurresate-ezintasunak munduaren eta pertsonen aurrean sortzen duen antsietate-egoera— (Sroufe, 1985) lotu izan dira.
Ohikoa da agresio fisikoa eta hitzezkoa bi urtetik lau urtera bitartean areagotzea (Shaffer, 2000), garai horretan neskatoek eta mutikoek dituzten agresio-adierazpenen arteko ezberdintasunak urriak izanik. Ezberdintasunok handituz joaten
dira, ordea, haurrak adin-taldekideekin elkarrekintzan hasten diren heinean (Cerezo,
1997). Eskola-urteetan, agresioaren maiztasunean gutxitze gradual bat eta forman
nahiz funtzioan aldaketa gertatzen dela ikusi izan da. Horrela, jokaera mota hauek
pertsonei zuzentzen hasten dira etsaikeria agerraraziz, eta jokaera-agresio proaktiboak —instrumentalak, helburu arrazoitu bat dutenak— eta jokaera-agresio erreaktiboak —defentsa moduan egiten direnak, inpultsiboak— azaltzen dira lehenengo
aldiz. Urte hauetan, jokaera-agresio sotil eta ezkutuak agertzen dira, neskak izanik
harreman-agresioa gehien erabiltzen hasten direnak.
Zortzi urtetik aurrera koadro kliniko zehatzetan ondoriozta daitezkeen jokaeraarazoak has daitezke garatzen, Ezkortasun Desafiatzailearen Nahastea (Lahey eta
Loeber, 1994) esate baterako. Hauetako haur batzuk, 11 eta 13 urte bitartean, Jokaera Nahastearen diagnostikoa jasotzeko arriskuan egon daitezke jokaera-patroi
hori areagotuz badoaz (ikus, liburu honetan, Azkargorta, Palacios eta Gallarin).
Nerabezarora iristean, jokaera agresiboen maiztasuna urritu egiten da, nahiz
eta nerabezaroa izan, hain zuzen ere, delituzko ekintza larrienak eta beste mota batzuetako jokaera antisozial (droga-kontsumoa, esate baterako) gehien aurkezten
direneko garaia. Horrela, talde-kultura batzuetan, agresio fisikoa onartuago dago
nerabezaroan —batik bat mutilen arteko gatazketan— (Coie eta Dodge, 1998), eta
delitu bortitzak modu esanguratsuan areagotzen dira 12 urtetik 20 urtera bitartean.
Orain arte aipatutako datu hauek guztiek aditzera ematen dute badaudela
agresibitatearen garapenaren ohiko patroi batzuk, ekintza agresibo eta delituzko jokaera gutxiagorekin hasten direnak haurtzaroan eta areagotuz joaten direnak garrantzitsuak bilakatu arte nerabezaroan. Garapen-patroi honetan nesken eta mutilen
artean dauden ezberdintasunak modu zabal batean azaldu ahal izateko, hurrengo
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atalean agresibitatearen adierazpenean adin-tarte bakoitzean ikusi izan diren
berezitasunak deskribatuko dira.
3.3. AGRESIBITATEAREN BILAKAERA: NESKEN ETA MUTILEN
ARTEKO EZBERDINTASUNAK
Martin eta Fabes (2001) urte askotan zehar agresioaren inguruan jakin duguna
adieraztera datoz, naturan arrak direla borrokarako (konfrontaziorako) prestatuen
dagoen sexua, alegia. Eurak dira agresibitatea modu agerienean adierazten
dutenak, bai hitzez eta bai fisikoki. Mutikoek gatazka gehiago dituzte neskatoek
baino, eta hiru urtetik zazpi urtera bitartean borroka, irain eta besteen jabetzen
aurkako ekintza gehiago gauzatzen dituzte (Martin eta Fabes, 2001).
Zer dakigu, ordea, nesken agresio garapen-prozesuari buruz?
Azken urteotan galdera horri erantzuna topatu nahian diharduten profesionalen
artean, gizonek adierazi ohi duten agresio altuaren baieztapena agresioaren definizio murritzaren isla izan daitekeelako ideia hasi da salatzen. Gai honen sarreran
adierazi den bezala, zaila da agresioaren inguruko definizioan adostasuna topatzea
ikertzaileen artean. Orain arte eginiko ikerketa gehienetan, agresioa, tratu hori ekidin nahi duen norbait mindu edo kaltetzeko asmoa duen edozein jokaera litzateke
(Anderson eta Bushman, 2002; Baron eta Richardson, 1994; Berkowitz, 1996).
Definizio horri loturik eratorri diren ikerketa gehienetan, ordea, mintzeko edo kaltetzeko eratzat izaera fisikoa duten jokaerak soilik hartu izan dira kontuan. Gabezia
hori dela-eta, ikuspegi berriek ekintza fisikoez gain, besteak mindu eta kaltetzeko
modu gehiago daudela diote, esate baterako, bazterketa edo ezikusiarena egitea,
kide batzuk beste baten aurka alienatzea, edota norbaitez esamesaka edo marmarka
aritzea.
Agresio modu horren inguruko ikerketak gehituz doaz, eta dagoeneko zeharkako agresioa, agresio soziala edo harreman-agresioa terminoekin izendatzen da
(Crick, 1997; Crick eta Gortpeter, 1995). Ikuspegi honetatik eginiko lanen emaitzek
aditzera eman dutenez, mota honetako agresioa neskek mutilek baino maila altuagoan erabiltzen dute.
Hasiera batean, pentsa genezake datu hauek hauxe jakinaraztera garamatzatela: neskak mutilak bezain agresiboak direla, eta euren arteko ezberdintasuna
agresibitate hori aurkezteko eran dagoela. Ikus ditzagun garapeneko aldi bakoitzean dauden adierazpen-ezberdintasun hauek.
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3.3.1. Haurtzaro goiztiarra eta eskola aurreko garaia
3.3.1.1. Haurtzaro goiztiarra
Haur txikien izaera dela-eta, ezin dituzte bildu agresibitatearen definizioaren
barnean sailkatzeko behar diren zenbait irizpide, hala nola bestea mintzeko helburua. Hala ere, gaur egun egiten den ikerketa mota lagungarria izan daiteke bizitzako lehenengo urtearen amaieran, jokaera agresiboari loturik azaltzen hasten
diren zenbait osagarriren inguruan azterketa sakonagoak egiteko: esate baterako,
haserrearen inguruko ikerketak.
Haserrea superbizipenerako ezinbestekoa den emozio bat da, norberaren
buruaren erregulazioa eta komunikazio soziala baimentzen dituelako (Stenberg eta
Campos, 1990). Gorputza norberaren babeserako eta ekintza instrumentalerako
fisiologikoki nahiz psikologikoki prestatzen du, eta espeziearen egokitze eta superbizipenerako arrazoi garrantzitsutzat hartzen da. Haserreak, beraz, zenbait funtzio
egokitzailetan laguntzen du: norberaren defentsarako eta kontrolerako zerikusia
duten barne-prozesu fisiologiko nahiz psikologikoak organizatu eta erregulatzean,
eta jokaera sozialak nahiz pertsona artekoak erregulatzean (Lemerise eta Dodge,
2000).
Adituak, ordea, ez datoz bat haurtxoek lehenengo haserre-adierazpenak noiz
egiten dituzten zehazteko, gehiengo nagusia bizitzako lehenengo urtean hauteman
daitezkeelako ideiarekin ados egon arren. Horrela, Underwood-ek (2003) gaiaren
inguruan egiten duen lanean, haur txikiekin eginiko ikerketetan 3-4 hilabeteetan
haserrea nabaria dela ikusi izan dela baieztatzen du. Haserre horren intentsitatea 7
hilabete inguru arte areagotuz joango litzateke. Adin horretan, haurrak modu independenteago batean mugitzeko dituen gaitasunak eta bere nahiak ezartzeko asmoa
garatuz doaz, eta gainera, besteek bere nahien lorpena oztopa dezaketelako ideia
agertzea baimentzen duten eskema kognitiboak garatzen dira.
Neskatoek eta mutikoek haserre-adierazpenetan dituzten berezitasunak aztertzeko egindako ikerketen emaitzak ez dira argiak. Horrela, nesken eta mutilen artean ezberdintasunak topatu izan diren kasuetan, zenbait egilek oinarri biologikoaren pisuari egotzi diote ezberdintasunon arrazoia, gizarteratzeak hain adin txikikoetan eraginik ez duela argudiatuz (Tremblay, Hartup eta Archer, 2005). Ideia
horren aurrean, aldiz, beste zenbait adituk (Campbell, 2006; Graves, 2007) diote
ezen guraso edo zaintzaileek gauzatzen duten gizarteratzea oso goiz hasten dela,
eta gainera, nesken eta mutilen arteko ezberdintasunekin gerta daitekeela. Esan
bezala, ez dago emaitza argirik haserrearen sexu arteko ezberdintasunen inguruan.
Aldiz, hirutik sei hilabetera bitarteko haurtxoekin eginiko ikerketek (ikus Brody,
2000) ondorioztatu dutena hauxe da: neskatoek interes-adierazpen gehiago egiten
dituztela mutikoek baino. Azaletik, datu honek esanguratsua ez dirudien arren, oso
garrantzitsua izan daiteke haurren emozioen gizarteratzeari begira; izan ere, guraso
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edo zaintzaileek pentsa baitezakete euren alabatxoak semeak baino gizartekoiagoak direla.
Horrela, nesken eta mutilen arteko ezberdintasunak handitu egiten dira gurasoek seme-alaben adierazpen emozionalei ematen dizkieten erantzunetan, haurraren sexuak duen eragina aztertzen denean. Ikerketa horietan gurasoek neskato eta
mutikoen emozioak gizarteratzerako orduan ezberdintasunak egiten dituztela ikusi
izan da (ikus Brody, 2000). Gurasoen erantzun horietan, batetik, haurren sexuen
arteko ezberdintasunek eragin dezakete —haurrak neskatoak edo mutikoak izateak,
alegia—, eta bestetik, gurasoek beraiek generoaren inguruan dituzten estereotipoek. Gurasoek, adibidez, neskatoen haserre-adierazpenak gutxiago hartzen
dituzte kontuan eta emozio positiboei garrantzi handiagoa ematen diete, eta, aldiz,
mutikoei emozio negatiboak kontrolatzen laguntzen esfortzu gehiago jartzen dute.
Haserre-adierazpenetik agresiozko izaera eduki dezaketen adierazpenetarako
pausoa noiz gertatzen den aztertu da garapenaren teoriaren ikuspegitik 17 hilabete
inguruko haurrekin. Emaitzen arabera, haurrek ezberdintasun sexualak eduki
ditzakete agresio fisikoaren adierazpenen hasieran, mutikoek beste haur bat jotzeko neskatoek baino aukera gehiago adieraziz (Tremblay et al., 2005). Hala ere,
haurtzaro goiztiarreko agresio fisikoaren inguruan egin izan diren berrikuspenetan
ez da ikusi neskatoen eta mutikoen arteko ezberdintasun aipagarririk (Archer,
2004), eta ikerketen emaitzek diotenez, nesken eta mutilen arteko jarreren adierazpen-ezberdintasunak eskola aurreko urteekin batera hasten dira azaltzen, bi urte
inguru dituzten haurrengan hain zuzen.
3.3.1.2 Eskola aurreko garaia
Bi urtetik bost urtera bitartean agresio-adierazpenei loturiko genero-ezberdintasunak agertzen hasten dira (Loeber eta Hay, 1997). Horrela, lehen aipatu bezala,
agresio fisikoari loturiko ikerketetan lortu izan diren emaitzak kontraesankorrak
suertatzen dira adin-tarte honetan, eta beharbada, emaitza argirik ez egotearen arrazoietariko bat izan daiteke erabilitako informazio-iturriek —gurasoak, adinkideak
edo irakasleak— nahiz ebaluazio-tresnek —behaketa edo galdesortak adibidez—
ezaugarri ezberdinak izatea. Hala ere, adituak bat datoz adin-tarte honetan dauden
neskatoek izaera fisikoa duten ekintza gutxiago egiten dituztela adierazteko
orduan, eta gutxiagotze hori, neskek zeharkakoagoak diren erasoak gauzatzea
gustukoago izan dezaketela aipatzeko orduan (Underwood, 2003).
Hitzezko agresioa ikertzeko garaian, agresio fisikoarekin gertatzen den antzeko zerbait topa dezakegu: ez dagoela adostasunik emaitzetan, alegia. Ezadostasuna
hitzezko agresioa definitu eta neurtzetik eratortzen diren zailtasunen eskutik
datorkigu. Gauzak horrela, adierazpen bide honen inguruan egindako ikerketek
ondorioztatzen dute neskato eta mutikoen artean ez dagoela ezberdintasunik, edota
agresio-bide hau mutikoek neskatoek baino gehiago erabiltzen dutela.
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Pentsa liteke, zeharkakoagoa den agresio mota batera jotzen dutela neskek
haien haserrea eta desadostasuna bideratu nahian. Adierazpen-bide hori, agresio
soziala izan daiteke, eta Crick, Casas eta Mosher-ek (1997) ildo horretatik buruturiko ikerketak hauxe adierazten du: irakasleek emandako informazioetatik ondorioztatuz, hirutik bost urtera bitarteko haurrengan genero-ezberdintasunak daudela
harreman-agresioan, neskak izanik honelako ekintzak gehiagotan erabiltzen
dituztenak. Haurrak eurak direnean informatzaileak, harreman-agresiozko jokaerak
neskei mutilei baino gehiago egozten dizkiete, eta mutilei neskei baino agresio
fisikozko jokaera gehiago (Giles eta Heyman, 2005). Hala ere, datu hauek kontu
handiz hartu behar dira; izan ere, gai honen inguruko ikerketa-lerroa berria izanik,
oraindik goiz da agresio soziala «nesken agresio» bezala sailkatzeko. Gainera,
neskek agresio modu hori, fisikoa edo hitzezkoa baino gehiago erabiltzeak ez du
esan nahi mutilek ez dutenik erabiltzen (Underwood, 2003).
Orain arte ikusitakoak, beraz, adin-tarte honetan dauden haurrak haserrea
adierazteko gai direla iradokitzen du, adierazpen mota horrek ezberdintasunak
izanik neskatoen eta mutikoen artean. Ikerketen emaitzek ez dute ezberdintasun
aipagarririk erakusten neskato eta mutikoen haserre-adierazpenen maiztasun eta
intentsitatean, edota gatazkak konpontzeko baliabideetan. Aldiz, neskak haserre
daudenean, mutilek baino gutxiago deskargatzen dutela ikusi da. Gainera, pertsona
arteko gatazketan haserrea adierazten badute, mutilek baino aukera gehiago dituzte
ospegabekoak izateko. Horretaz gain, probokazioaren aurrean probokatzailea
sozialki baztertzen erantzuteko aukera gehiago dituzte, eta agresio fisikoa gutxiago
erabiltzen hasteko aukera gehiago. Azkenik, zenbait emaitzaren arabera, neskek
agresio soziala erabiltzeko aukera gehiago dituzte mutilek baino.
Atal honetan esandakoa laburtuz, eskola aurreko neskato gehienak pixkanaka
agresio fisikozko erantzunak murriztuz hasten dira, eta agresio soziala euren jokaera sortan gailentzen hasten da agresio fisikoaren gainetik. Horren arrazoietariko
bat adinkideen artean neskatoen haserre-adierazpen irekiak ez direla ondo ikusten
izan daiteke, eta horregatik hautatzen dituztela hain zuzenak ez diren kanalizaziobideak. Adibidez, neskato batek erabaki dezake adinkide bat ez gonbidatzea bere
urtebetetze-festara, edota adinkide bat berari hitzez zuzentzen ari zaionean, belarriak eskuekin estali eta abesten hastea. Neskato eta mutikoen garapen-prozesu ezberdin honen arrazoien artean, beraz, emozioen gizarteratze-prozesuak, generoari
loturiko egozpenak, edota adinkideen arteko harremanak aipa daitezke.
3.3.2. Eskola-garaia
Eskola-garaian (6-12 urte bitarteko haurrak) egindako ikerketetatik eratortzen
diren emaitzek aditzera ematen digutenez, neskatoen haserre-adierazpenen
prozesua gizarte-estereotipoek —harremanak neskek soilik manipulatzen dituztela
eta borroka fisikoak mutilek soilik dituztela, alegia— transmititzen digutena baino
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konplexuagoa eta aberatsagoa da. Izan ere, adinean aurrera joan ahala, nesken eta
mutilen prozesu kognitibo eta emozionalen garapenarekin batera, bazterketa sozialak, asmo txarrez egindako esamesak, edota adinkideen manipulazioak itxura
konplexuagoa hartuz doaz.
Aro honetan, neskek mutilek baino eraso fisiko gutxiago egiten dituztela ikusi
izan bada ere, neskek eta mutilek haserrea adierazteko dituzten gainerako prozesuetan, emaitzak kontraesankorragoak dira. Adin-tarte honetan badirudi, neskak
haserrearen, gatazken nahiz agresioaren aurrean mutilak baino gehiago estutzen
direla; adinkideen, eta batik bat, lagunen probokazioek gehiago eragiten dietela;
eta laguntasuna mantentzeko kezka handiagoa adierazten dutela (Underwood,
2003). Pentsa genezake neskek agresio soziala mutilek baino modu mendekatzaileagoan erabiltzearen arrazoia, eta batik bat, gertuen dituzten adinkide edo lagunen
aurka mutilek baino gehiago erabiltzearen arrazoia, laguntasunak haientzat duen
garrantzi horretan dagoela.
Horretaz gain, eta haur txikiagoekin gertatzen zenaren antzera, zazpitik zortzi
urtera bitarteko haurrek ere ezberdintasunak ikusten dituzte neskek eta mutilek
aurkezten dituzten agresio-adierazpenen inguruan (Giles eta Heyman, 2005).
Horrela, adin-tarte horretako haurrek neskei harreman-agresioa maiztasun handiagoz gauzatu izana gehiago egozten diete mutilei baino, eta mutilei agresio fisikoa
maiztasun handiagoz egin izana neskei baino gehiago. Gainera haurrek adierazten
dute mutilek harreman-agresioan baino eraso fisikoetan sartzeko aukera gehiago
dituztela.
Garapenaren-aldi honen azkeneko urteetan, hamaika urte inguru dituzten haurrengan hain zuzen, duela urte batzuetatik hona oihartzun handia hartzen ari den
jarrera erasokor sorta berezi bat hasten da gailentzen haur batzuengan: eskolajazarpena —bullying delakoa—. Diaz-Aguado-k (2005) bere lanean aipatzen duen
bezala, eskola-jazarpenak 1) izaera ezberdineko jokaerak barne hartzen ditu
—hala nola isekak, mehatxuak, beldurrarazpenak, eraso fisikoak, edota, bazterketak—; 2) denboran zehar errepikatzen eta mantentzen diren arazoak sortzen ditu;
3) botere-gehiegikeria suposatzen du, gehienetan talde batek babesturiko ikasle
batek babesgabe dagoen baten aurka jotzen baitu; eta 4) erasotzaileak nahiz kaltetuak direnen inguruan dauden pertsonen pasibotasun edo ezjakintasunarengatik
mantentzen da denboran zehar.
Eskola-jazarpenaren inguruan egin diren ikerketetan, ez da argi gelditzen
ezberdintasunak ote dauden nesken eta mutilen artean. Lehenago aipatu diren beste
zenbait prozesutan gertatzen zenaren antzera, eskola-jazarpena zer den zehaztean
ere ezadostasunak daude adituen artean. Horrela, eraso fisikoez gain, zeharkakoagoak diren eraso moduak kontuan hartuz gero —hala nola isekak, mehatxuak edota
bazterketak, eta teknologia berrien eskutik datozen eraso moduak— nesken eta
mutilen artean topatu izan diren ezberdintasunak gutxitu egiten dira (Underwood,
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2003). Aldi berean, komenigarria da kontuan hartzea erasoaren eta generoaren
artean topatu izan den harremanean, aldagai erabakigarria ez dela sexua ezaugarri
biologiko bezala, baizik eta maskulinitate edo artasunaren estereo-tipoari loturiko
aginte- edo nagusitasun-ezaugarria (Young eta Sweeting, 2004).
Horrela, behaketa bidez eginiko ikerketetan oinarrituta, neskak beren adinkideekin mutilak bezain erasokorrak direla ikusi da —bullying delako fenomenoa bi
sexuetan maila bertsuan gertatzen dela, alegia— nahiz eta elkarrizketetan, neskek
horrelako ekintzak mutilek baino maiztasun gutxiagoz egiten dituztela adierazten
duten (Loeber eta Hay, 1997).
Orain arte ikusitakoaren arabera, batetik, hasiera batean pentsa daitekeena
baino ezberdintasun gutxiago daude eskola-jazarpena egiten duten erasotzaileen
sexuaren artean; eta, bestetik, erasoak hartuko duen itxura ezberdina izango da
erasotzailea neska izan edo mutila izan: mutilek eraso fisikoa maiztasun handiagoz
erabiliko dute eta neskek, aldiz, harreman-agresioari loturiko ekintzak gauzatzeko
joera adieraziko dute (Pepler eta Craig, 2004).
Hortaz, nesken eta mutilen agresibitate-adierazpenen arteko ezberdintasunen
inguruko ikerketa-lanak duela gutxi hasi badira ere, neskek inhibiziorako gaitasun
handiagoa dutela ikusi izan da, eta gaitasun hori haien bulkadak eta izaera inpultsiboa duten agresio-adierazpenak kontrolatzeko abileziarekin, edo zeharkakoagoak
diren erasoak egiteko joerarekin, erlazionatu da.
Nesken eta mutilen arteko ezberdintasun hauen zergatiak aztertu nahian,
gurasoen gizarteratze-ereduak ikertu dira, eta amek, batik bat alabekin, aitek baino
elkarrizketa bidezko harreman gehiago dituztela ikusi izan da (Bennett, Farrington
eta Huesmann, 2005). Horrek, batetik neskekin eta mutilekin praktikatutako heziketa mota ezberdinaz, eta bestetik, gurasoek berek egiten duten genero-rolari loturiko ezaugarrien transmisio-prozesuaren presentziaz ohartarazten gaitu.
Bestalde, eta atal honen hasieran aipatu moduan, adin-tarte honetan gertatzen
den garapen kognitiboak ere zerikusia izan dezake ondoren garatzen joango diren
jokaera eta jarreretan. Neskek eta mutilek garapen kognitiboaren prozesuan izan
ditzaketen ezberdintasunak aztertzeko orduan, garrantzitsua da kontuan hartzea
geneek eta uteroko inguru biologikoak giza garunaren garapen morfologiko, fisiologiko, kimiko eta nerbio-sistemikoan eragiten dituzten sexu-ezberdintasunak
(Bennett et al., 2005).
Nesken eta mutilen garunaren organizazio funtzionalean dauden ezberdintasunek azal ditzakete batzuen eta besteen informazio-prozesamenduaren estrategietan aurkitu diren aldeak. Horrela, emakumeek bi hemisferioetako neuronen
arteko komunikazio handiagoa, eta beraz, bi hemisferioen arteko kooperazio handiagoa dutela ikusi da. Ezaugarri hauek, besteak beste, neskek heldutasun fisiko,
kognitibo eta soziala mutilek baino lehenago eta azkarrago lor dezaten eragiten
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dute, eta heldutasun hori ingurumeneko estimuluei erantzuteko gaitasun handiago
bihurtu daiteke. Gaitasun bereizi horrek, gainera, ingurumen sozialarekin elkarrekintzan dirau, emakumeak jokaerazko nahasteetatik —haien artean kanporanzko
jokaera-arazoak— nahiz nahaste kognitiboetatik gizonak baino gehiago babestuz;
hau da, nesken garunak dituen ezaugarri hauek haien egokitze-prozesuan laguntzen
diete (Bennett et al., 2005).
Azkenik, garapenaren garai honetan adinkideen arteko erlazioak indartuz
joango dira, eta hurrengo urteetan, nerabezaroan, sare sozialaren zatirik garrantzitsuena harreman mota hauek beteko dute. Lagunek agresibitatearen garapenean
izan dezaketen eragina aztertzeko asmoz, bikiekin orain gutxi eginiko ikerketa
aipagarria da zentzu horretan (Brendgen et al., 2008). Egile horiek, lagunen agresio
sozialak edota fisikoak norberaren agresio soziala edota fisikoa moderatu ote dezakeen ikertu dute. Lorturiko emaitzen arabera, ingurumenaren eta alderdi genetikoen arteko elkarrekintza egon daiteke agresio fisikoan, baina ez agresio sozialean.
Hau da, agresio sozial altuko adierazpenak agresio sozial altua duten lagunak dituzten haurretan ikusten dira soilik; agresio fisikoaren adierazpen altua genetikoki
baldintzaturik dagoen bitartean. Horrela, lagunen agresio soziala, norberaren
agresio sozialarekin duen loturaz, eta beraz, agresio modu horretan lagunek izan
dezaketen garrantziaz, ohartarazten gaitu ikerketa horrek.
3.3.3. Nerabezaroa
Nerabezaroaz hitz egiteko orduan, Oliva-k (1999) dioen bezala, komenigarria
da nerabezaroaren eta pubertaroaren arteko bereizketa egitea. Izan ere, pubertaroa
bizitzako bigarren hamarkadan zehar haur-gorputzetik ernalketarako gaitasuna
duen heldu-gorputzera iragateko gertatzen diren aldaketa biologikoen multzoei dagokien, eta nerabezaroa, berriz, urte batzuetan luzatzen den aldi psikosoziologikoa
litzateke. Nerabezaroaren ezaugarri garrantzitsuena haurtzarotik helduarorako trantsizioa da, zeinak kultura bakoitzean ezaugarri ezberdinak izango baititu eta gizartearen aldaketa eta eskaerekin batera eraldatuz joango baita.
Hamabi urtetik hamazortzi urtera bitartean, beraz, mota askotako aldaketen
aurrean egongo gara: aldaketa biologikoak —gorputz barnekoak nahiz kanpokoak—, aldaketa psikologikoak —gaitasun emozional nahiz kognitiboei lotuak—,
eta aldaketa sozialak —familiatik lagunenganako iragaitea egiten deneko garaia
da—. Gizarteratze-prozesuarekin batera nerabeen gaitasun kognitibo eta emozionalak garatuz doaz. Gaitasunon eskurapenari esker, nerabeen baitan ongiaren eta
gaizkiaren inguruko pentsamenduak egituratzen dira, eta horrek besteekiko agresio-ekintzak murriztea dakar, oro har. Horrela, nerabezaroan norberaren buruarenganako kontzientzia nahiz kontrola areagotzen dira.
Gauzak horrela, izaera fisikoa duten agresioek haurtzarotik nerabezarora duten bilakaera azterturik, nerabeen gehiengoan jaitsiera bat gertatzen dela ikusi da:
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% 84an hain zuzen (Brame, Nagin eta Tremblay, 2001). Egile horiek ondorioztatu
dute nerabezaroan agresio fisikoa ez dela ohikoa, eta nerabezaroan aurkitu dituzten
agresio fisikoko kasu kronikoak bat datozela haurtzaroko agresio fisikoko kasuekin. Horrela, nesketan nahiz mutiletan, jokaera agresiboak gutxituz joango dira
nerabezaroan zehar, neskek mutilek baino agresio baxuagoko ibilbideari jarraituko
dioten arren. Agresio altuko ibilbideari jarraituko dioten nerabeen artean, hasiera
batean pentsa genezakeena baino ezberdintasun gutxiago topatu dira nesken eta
mutilen ehunekoen artean; % 15 eta % 19 hurrenez hurren (Martino et al., 2008).
Nahiz eta haserrea sentitzeko orduan ez den topatu nesken eta mutilen arteko
ezberdintasunik (Campbell, 2006), neskek beren haserrea adierazteko eta helburu
sozialak lortzeko agresio fisikoa edo haserre-adierazpen zuzenak baino nahiago
dute agresio soziala erabili. Neskentzat, adinkideekiko harremanak haserre-sentimenduen iturri garrantzitsuenetakoak diren arren, nahiago dute haserre-adierazpen
irekiak ekidin, bereziki gertuen dituzten lagunen aurrean (Underwood, 2003). Ikusi
denez, zeharkako adierazpen horiek, genero-rol femenino tradizionalarekin identifikatzen diren neskek gauzatzen dituzte rol horrekin identifikatzen ez direnek
baino gehiago (Crothers, Field eta Kolbert, 2005).
Adinean aurrera joan ahala, nerabeek gertuen dituzten adinkideekin dituzten
gatazken aurrean indarkeria gutxiagotan eta negoziazioa gehiagotan erabiltzen
dutela ikusi da, eta badirudi ulertzen hasten direla gatazkek harremanen kalitatea
bermatzen dutela; adibidez sentimendu negatiboak sortuz, edota elkarrekintza eta
harremanaren berotasuna gutxiagotuz. Horrela, gatazkek harremanetan duten
eraginaz neskak sentikorragoak dira, eta arazoak modu arduratsuan konpontzeko
mutilek baino aukera gehiago omen dituzte (Underwood, 2003).
Beraz, aro honetan jokaera agresiboek behera egiten dute. Hala ere, badago
nerabeen gutxiengo bat besteei zuzenduriko agresio-ekintzak egiten hasi edo
jarraituko duena, eta, hasieran aipatutako moduan, agresio-ekintza horien izaera
larria dela-eta, gaur egun nerabezaroa hartzen da agresio maila arriskutsueneko
garaitzat. Bestalde, garapenaren aurreko urteetan nesken eta mutilen artean agresio
fisikoan zeuden ezberdintasunak handitu egiten dira nerabezaroan, nahiz eta datuek duela urte batzuetatik honanzko ezberdintasunon murrizketa progresibo batez
ohartarazten gaituzten. Horrela, Espainiako estatuan, 2001etik 2006ra bitartean 14
urtetik 16 urtera bitarteko nerabeek egindako delituak % 51 igo dira.
2001eko delitu horien egileen % 91,7 mutilak ziren, eta 2006koetan % 87,2
izatera pasatu dira. Horrela, neskek eta mutilek delituen buruketan egin duten
ibilbidea aztertuz gero, hauxe topatzen dugu: 2001etik 2006ra bitartean mutilek
eginiko delituak % 48 igo direla, eta neskek epe berdinean egin dituzten delituak
% 68 (INE).
Datu hauekin, gaur egun nesken eta mutilen artean delitu mailan ezagutzen
ditugun ezberdintasunak asko gutxitu direla eta agian desagertu egin daitezkeela
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aurreikus genezake. Hala ere, eta nahiz eta mutilek eraso zuzen gehiago egin,
aipatzekoa da, halaber, agresio maila altu batek nesketan edo mutiletan etorkizunean izango duen eragina ez dela berdina izango. Nahiz eta neskek, oro har, eraso
zuzen gutxiago egin, horrelako ekintzak egiten dituztenek psikopatologiako komorbilitate gehiago dutela eta ondorio ezkor gehiago edukiko dituztela ikusi da
(Graves, 2007).
Hau dela-eta, komeniko litzateke aztertzea zein diren nesken eraso zuzenen
areagotzean zerikusia izan dezaketen aldagaiak, ahalik eta esku-hartze azkarrenak
prestatu ahal izateko. Oraintsu eginiko ikerketa batean, adibidez, familiak eta
eskolako ingurumenak nesken eta mutilen jokaera agresiboetan modu ezberdinean
eragiten dutela ikusi da (Estevez, Murgui, Musitu eta Moreno, prentsan). Horrela,
egile horiek lortutako emaitzen arabera, neskentzat familia-ingurumen baikorra
babes-aldagai indartsua izango da jokaera-arazoak garatzeko orduan; mutilentzat,
berriz, eskola-ingurumen positiboa izango da.
Bestalde, eta Campbell-en (2006) lanean aditzera ematen den bezala, gai
honen azterketa osatu bat egin nahi den neurrian, eragin biologikoak agresioaren
bilakaeran duen pisua ezin da alde batera utzi. Gauzak horrela, egile horrek
aipatzen du ezen neskek emozioen erregulaziorako baldintza biologiko aproposagoak dituztela.
Bide antzekotik eginiko errebisio batean, testosteronaren eragina aipatzen da
sexuen arteko agresio-adierazpenen ezberdintasunen eragileetako bat bezala (Ramirez, 2003). Egile horrek, 10 urte inguru arte bi sexuetan arazoak konpontzeko
modua antzekoa dela aipatzen du, agresio fisiko edo hitzezko agresio zuzen eta askea
erabiliz, alegia. Urte batzuk geroago ordea —mutiletan testosteronaren zirkulazioaren igoerarekin bat etorrita—, neskak zeharkakoagoak diren agresio moduak
erabiltzen hasten dira, mutilen egonezina eta haserrekortasuna handituz doan
bitartean.
Orain artekoa laburtzeko, esan dezakegu nerabezaroan, besteen aurka zuzenduriko ekintzak gutxitu egiten direla oro har. Jokaera eta jarrera-patroi hori mantentzen denean, ordea, erasoaren izaera ezberdina izango da, erasotzailea neska
izan edo mutila izan. Horrela, neskek gauzatutako ekintzak zeharkakoagoak izango
dira, eta batez ere, norberaren ospea mantentzeko ahaleginekin lotzen dira. Aldiz,
mutilek agresio fisikoa erabiltzeko joera gehiago izaten jarraituko dute: 2006.
urtean Euskal Autonomia Erkidegoan, 14 urtetik 17 urtera bitarteko nerabeen delituen % 87,8 mutilek burututako ekintzei dagokie (INE). Hala ere, nesken eta mutilen artean ikusten diren ezberdintasunak gutxitzeko joera hartzen ari dira azken
urteotan.
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3.4. AURRERA BEGIRA, ZER?
Kapitulu honetan eskainitako emaitzek adierazten duten bezala, neskek eta mutilek
ibilbide antzekoa egiten dute agresibitatearen garapenari loturiko ibilbide eta prozesuetan (Schaeffer et al., 2006). Nesken eta mutilen artean dauden ezberdintasunak, gai honetan sakonki deskribatu moduan, jarrera eta jokaera agresibo horien
ezaugarrietan topatuko ditugu.
Gai honetan ikusi dugunaren arabera, oraindik asko dira agresibitatearen
bilakaeraren inguruan argitu gabe geratzen zaizkigun galderak. Adituen arteko
adostasun faltagatik eratortzen dira egun gai honetan topatzen diren hutsuneak.
Hutsune horien ondorioz, gaia hobeto ezagutzeko eta, beraz, esku hartu ahal izateko dauden zailtasunak aurkitzen ditugu. Besteak beste, autore batzuk agresioa
ikertzeko orduan banakoaz gain, beste aldagai batzuk kontuan hartzeko beharra
hasi dira azpimarratzen (Cohen, Hsueh, Rusell eta Ray, 2007). Izan ere, agresioaren ikerketan presente eduki beharko litzateke aktibitate nahiz gaitasun kognitiboek, agresioaren kategoria nahiz azpimotek, banakoaren ezaugarri pertsonalek,
besteekiko elkarrekintza nahiz harremanek, eta talde ezberdinen eraginak nesken
eta mutilen garapenean izan dezaketen eragina.
Ildo beretik, nesken eta mutilen agresio-adierazpenen arteko ezberdintasunak
ingurumen sozialetik kanpo ezin direla ulertu ere salatu da (Richardson eta
Hammock, 2007); hau da, sexuaren eragina ingurumen sozialaren menpe dagoela,
alegia. Horrela, egile horiek agresio-adierazpenetan generoa sexua baino aurresangarriagoa dela baieztatzen dute. Zehaztuz, sexua —neska edo mutil izatea—
agresio fisikoarentzat soilik dela aurresangarria, eta zeharkako agresioaren erabileran nesken eta mutilen arteko ezberdintasunak txikiak direla. Iritzi hau Crothers,
Field eta Kolbert-ek (2005) eta Young eta Sweeting-ek (2004) burututako
emaitzetatik eratorritako ondorioen haritik joango litzateke, zeinek agresibitatearen
adierazpenetan generoak, eta ez sexuak, duen eraginaz hitz egiten duten.
Garapenaren teoriaren eskutik, aldiz, nesken eta mutilen artean dauden ezberdintasunei azalpen egokitzailea ematen zaie. Teoria horren arabera, neskek min
fisiko baxua eragiten duten agresio moduak erabiltzeko joera dute, agresio modu
hori euren biziak babesteko era baita —izan ere, agresio fisiko altua biziarentzat
arrisku-faktoretzat har daiteke—. Joera horrek, aldi berean, kumeen biziraupena
ziurtatuko luke, hauek amaren babes eta zaintzaren menpe baitaude, eta beraz,
amek haien bizia babestea espeziearen superbizipena ziurtatzeko modutzat hartzen
da (Archer eta Cote, 2005).
Laburbilduz, agresibitatearen bilakaeran aldagai biologiko, psikologiko nahiz
ingurumen-aldagaiek elkarrekintzan diraute, eta ikuspegi integratzaile batetik
soilik uler daitezke neskek eta mutilek adierazten dituzten ezberdintasunak. Hori
dela-eta, kanporanzko jokaera-arazoak azaltzen dituzten haur eta nerabeekin eskuhartzeak prestatzeko garaian, agresioaren ikuspegi osatuago eta adostuago batez
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gain, alor hauek guztiak kontuan hartuko dituzten plangintzak landu beharko
lirateke. Edonola ere, galdera okerra litzateke planteatzea ea biologiak mutilak
agresiboago egiten dituen edo ez, besteak beste, profesionalon lana zuzendu behar
delako tresnak ematera mutilak zein neskak gauza izan daitezen bizi duten
agresibitatea erregulatzeko.
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4. Emozioak eta generoa: ezberdintasunen
garapena, ondoez femeninoak eta esku-hartzea
Aloña Goiburu
4.1. SARRERA
Gizon eta emakumeek modu ezberdinean espresatzen dute sentitzen dutena. Emakumeek hitz egiteko joera duten artean, gizonek isolamendura eta arazoak bakardadean konpontzera jotzen dute. Emozioen erregulazio-estrategiak ere ezberdinak
dira: gizonek distrakzio-teknikak erabiltzen dituzte gehienbat (kirola egin edota
kotxez paseatzera joaten dira); emakumeek, berriz, errumiaziorako joera dute eta
laguntza soziala eskatzeko joera agertzen dute (lagunekin hitz egitea, jatea edota
arropa erostea nahiago dute sentitzen dutena ahaztu ahal izateko). Enpatia, tristura
eta herstura ohikoagoak dira emakumeetan gizonetan baino. Oldarkortasuna eta
haserrea, berriz, gizonezkoek gehiago agertuko dituzte. Patologia afektiboei dagokienez ere ezberdintasunak agerikoak dira. Datu epidemiologikoek agertzen dutenaren arabera, gizonen artean jokabide antisozialaren, sustantzia-kontsumo edo
mendekotasunaren eta buru-hiltzeen tasak emakumeenak baino altuagoak dira (Bonino, 2000); emakumeen kasuan depresioa eta herstura dira patologia paradigmatikoak (OME, 2002; Burin, 1991).
Ezberdintasun hauek guztiak direla-eta, guk beste hainbat autorek bezala
(Burin, 1987-2003; Bonino, 2000) genero-aldagaiek duten eraginean, alegia gizon
eta emakume izateak gure gizartean duen esanahian, jarriko dugu arreta. Aldaketa
sozialak gero eta agerikoak badira ere, gure kulturak gizon edo emakumeen funtzio
soziala ezberdindu egiten du oraindik, eta horrek sexu bien konfigurazio emozionalean eragina izango du, baita gaixotzeko joeran ere. Kapitulu honetan, faktore
biologikoek duten zeresana alde batera utzita, hezkuntza diferentzialaren eragin sozial eta psikikoa ikertuko dugu, baita horrek emakumeen helduaroko ondoezean
duen eragina ere. Gaiari heltzeko, lehenik, gure kulturak emozio eta generoari buruz
zein planteamendu historiko egin dituen ikusiko dugu, baita emozioak nolakoak
diren eta nola funtzionatzen duten ere. Hirugarren puntuan, familiak eta ingurumenak eraikuntza emozional ezberdinean zein eragin duten analizatuko dugu eta
azkenik, ondoez femeninoa ikertuko dugu, esku-hartzerako proposamen txiki bat
egitearekin batera.
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4.2. GENEROA ETA EMOZIOAK
Gure kulturan mendeetan zehar, maskulinoa eta femeninoa kontrako muturtzat eta
elkarrekiko baztergarritzat jo izan dira. Hala, bada, maskulinoa zena ezin zen femeninoa izan, eta alderantziz. Hala zioten giza jokabidea eta osasun mentala ikasten zutenek ere kongruentzia-ereduaren baitan hitz egiten zutenean. Eredu horren
esanetan, gizona maskulinoa da eta (arrazoia eta hala osasun mentala galtzearen
mehatxupean) ez du femeninoa izan behar; emakumea, berriz, femeninoa da eta
(zigortua izatearen mehatxupean) ez du maskulinoa izan behar. Balio soziokulturaletan, feminitatea gutxietsi egiten zen, baina era berean emakumezkoen betebehartzat jotzen zen. Emakumeak femeninoak ez baziren, gaixotasun edo desbideratzeren baten orndorioz zen, sendatu beharra zuten. Gizonezkoei ere argi utzi izan
zaie feminitatera hurbiltzeak haien osasun mentalean, eta, beraz, duten botere sozialean, eragina izan dezakeela.
Ongi definitutako kontrako poloak izanik, sexu bakoitzari esleitutako ezaugarriak ere argi eta garbi mugatuta zeuden: gizon maskulinoari arrazoimena, erabakiak hartzeko gaitasuna, indarra, independentzia eta boterea zegozkion; emakume
femeninoari, berriz, emozioak, arauen betetzea, ahultasuna, dependentzia eta sumisioa. Emozionala izateak eraman zuen emakumezko femeninoa erabakiak hartzeko
gaitasunik gabea kontsideratua izatera. Baina emakumezko femeninoa emozionala
bazen ere, emozio guztiak ez zegozkion berari, baziren gizonezkoenak ziren emozioak, hala nola haserrea eta oldarkortasuna. Emakumeek emozio horiek semealaben hezkuntzan erabil zitzaketen, baina ez senar edo jatorriko familiakoekin
harremanean. Emozio femeninoak, emakumeei esleituak, tristura (ahultasunarekin
asoziatua, beraz ez maskulinoa), enpatia (amatasunerako beharrezkoa) eta errusentimendua ziren. Identitate eta jokabide emozional hauetatik kanpo zegoen oro,
desegokitzat jotzen zen edota gaixotasuntzat. Homosexualitatea bera ere emakumezko bilakatutako gizonezkoa dela kontsideratzen dute oraindik batzuek.
Feminitatearen eta beronekin harremana zuen ororen balio soziokultural eskasa emozioen ikerketa zientifikoan ere islatzen dela esan genezake. XX. mendean
zehar interes eskaseko fenomenotzat edota aurrerapen zientifikorako oztopotzat
jotzen ziren emozioak (Conejero, Pascual eta Etxebarria, 2007). Beraz, gizonezkoa
izango da ikerketa zientifiko ororen eredu, eta psikologiak arrazoimena eta jokabidea joko ditu ikaskuntza eta ikerkuntzarako elementu nagusitzat. Bitartean,
emozioak, emakumezkoa bezain ahaztuak, bigarren maila batean geratuko dira.
Baina XX. mendearen erdialdetik aurrera ikuspuntu soziala eta zientifikoa aldatu
zituzten hainbat gertaera jazo ziren. Lehen eta Bigarren Mundu Gerra bitartean
gizonezkoen lanpostuak okupatu zituzten emakumeak etxera itzultzera gonbidatu
zituzten guda amaitu ostean. Gertaera horrek, mugimendu feministak bultzatu
zituen eta 60ko hamarkadatik aurrera gogor jotzen hasi ziren. Gizarte-mugimendu
horren esanetan gizonezkoen eta emakumezkoen arteko diferentziak eraikuntza
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sozialak dira eta ez naturalak. Garaiko sexologoek (Money, 1955; Stoller, 1968)
argumentuak eskaini zizkioten mugimendu feministari sexua eta generoa ezberdindu zituztenean. Ordutik aurrera lehen terminoa sexu biologikoaz mintzatzeko erabiliko da, eta, bigarrena, gizonak eta emakumeak ezberdindu eta haien arteko harremanak egituratzen dituzten sinesmen-sare eta kontzeptu normatibo soziokulturalek
duten eraginaz hitz egiteko. Kontzeptuok ezberdintzeak ikuspegi berri bat ekarri
zuen gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasunak ulertzeko orduan, gizon eta
emakumeen ezaugarriek eragin soziokulturala zutela onartzen hasi zen eta momentu horretatik aurrera kongruentzia-eredua androginia-ereduak ordezkatuko
zuela zirudien. Androginia ereduaren esanetan, ezaugarri maskulinoak eta femeninoak gizon eta emakumezkoetan maila eta forma ezberdinetan agertzen dira,
hala bai bata eta bai bestea maskulino eta femeninoa izan daitezke aldi berean.
Jada ez dira gizon/maskulinoa vs emakume/femeninoa muturrak ezarriko.
Mugimendu feministak bere borroka hasi zuen garai berberean, zientzialariek
emozioekiko interesa agertu zuten, emozioak fenomeno psikologiko, kognizioarekin lorturiko fenomeno eta sentimendu subjektibo eta partikular bezala balioetsiz.
Joan den mendeko 60ko hamarkadatik aurrera eta azken lau hamarkadetan zehar,
emozioen ikerketa zientifikoak interesa eta balioa berreskuratu du gure gizartean
(Conejero, Pascual eta Etxebarria, 2007). Fenomeno horren adierazle Goleman-en
(1995) Inteligencia Emocional liburuaren arrakasta mundiala izango genuke.
Emozioek gero eta garrantzi handiagoa dute gure gizartean, eta, teorian behintzat
(praktikan gero eta gehiago), emozioak ez dira jada emakume femeninoenak soilik,
baizik eta bi sexuenak, nahiz eta modu ezberdinetan agertu sexu bakoitzean. Gaur
egun zientzialariak ados daude oinarrizko emozioak denongan agertzen direla
esatean, baina beraien espresio, behar, bizipen subjektibo eta jokabide emozionalak
gizon eta emakumeetan ezberdinak direla aurkitu dute. Fenomeno hau sakonean
aztertzen hasi aurretik, ikus dezagun laburki zer diren emozioak.
4.2.1. Emozioei buruzko zertzelada txiki batzuk
Arriskuz beteriko ingurunean, espeziearen biziraupena bermatzeko genituen
erreminta bakarrak taldea eta adimenaren bitartez sorturiko armak besterik ez
zirenean, emozioek oinarrizko papera bete zuten. Hain garrantzitsuak izan ziren
biziraupenerako, ezen gure kode genetikoan eta zirkuitu neuronaletan gorde diren
gaur egunera arte. Oinarrizko emozioak (poza, beldurra, tristura, haserrea, atsekabea eta sorpresa) kultura eta banako guztietan aurki genitzake, eta guztiek beren
helburu zehatza dute biziraupenerako. Berauek, gure arreta bideratu eta egoerarako
egokiak diren jokabideak garatzea ahalbidetzen dute, horrela ingurumenera egokitzeko aukerak eskainiz. Esaterako: beldurrak, iheserako gure gorputza prestatzen
laguntzen du, edota gure integritate fisiko edota pertsonala arriskuan jar dezaketen
egoerak ekiditea mesedetzen du; tristurak galera baten aurrean babestera garamatza, baita laguntza eskatzera ere; haserreak borrokarako prestatzen laguntzen digu,
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etab. Hala, bada, emozioen funtzio nagusia egokitzapena mesedetzea izango da,
nahiz eta horrek ez duen esan nahi erantzun emozional oro egokitzaileak direnik.
Emozioen intentsitate, maiztasun, iraupen eta espresio desegokiek depresioa,
herstura, mania eta antzeko egoera emozional ez-egokitzaileak garatzera eraman
gaitzakete (Martínez-Fernández, Páez, eta Ramos Díaz, 2002).
Hala, bada, emozioak benetan garrantzitsuak dira zeren gure eguneroko bizitzan ongizatea edo ondoeza sortzeko gaitasuna baitute. Kontuan izan behar dugu
berauek gure behar, zaurgarritasun eta desirak ezagutzen dituztela eta gainera,
milisegundotan erantzuteko gai direla, nahiz eta gu kontziente ez izan. Emozio
asko ustekabean agertzen dira, gure kontroletik at. Hori dela-eta, askok emozioak
disruptiboak direla pentsatzera iritsi dira, baina benetan emozioak ustekabean
agertzeaz gain, kontzienteki ere senti genitzake, eta horrela arrazoimenaz maneiatzeko aukerak izan ditzakegu. Erantzun emozionalaren nolakotasuna aztertuz gero,
hobeto ulertzen da zer dela-eta gerta daitezkeen bi aukerak, alegia modu
kontzientean edo inkontzientean agertzea emozioak: gure gorputzak emozionalki
esanguratsua den estimulu bat (barneko naiz kanpokoa) sumatzen duenean, garunak erantzuna prestatzeko bi bide ditu aukeran (LeDoux,1996): bata bide kontzientea edo bigarren mailakoa, eta bestea, inkontzientea edo lehen mailakoa.

1. irudia. Emozioen erantzun neurologikoa, goiko bidea edo bide kontzientea eta
beheko bidea edo bide inkontzientea.

Zentzumenen bidez jasotako informazioa lehenik talamora joango da (non
garunaren hizkuntzara itzuliko den informazioa), bertatik amigdalara joko du
(aktibazio emozionalaren zentro neuralgikoa eta oroimenarekin harremana duena)
eta beronek ekintzarako prestatuko du gure gorputza. Hau, beheko bidearen prozesua dugu eta milisegundotan gauzatzen da, beraz, informazioa modu kontzientean
prozesatu aurretik, azkar asko erantzuteko aukera eskaintzen digu. Bide honen
aktibazioari esker hautemandakoaren baitan, gure gorputza erantzuten hasiko da,
gure aurpegi-espresioa aldatzen joango da, baita gorputz-jarrera ere, ahots-tonua
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bezala, izerditan has gintezke edota aurpegia gorritu dakiguke… Emozioen ezhitzezko espresio hau, gure kontzientziatik at dagoenez, gure kontrolpetik kanpo
gertatu ohi da. Egia da hainbat poker-jokalari profesional beren aurpegi-espresioak
askotxo kontrolatzera iristen direla. Batzuetan hainbeste kontrolatzen dituzte, non
saria irabazitakoan ere poztasuna agertzeko gai ez direla izaten. Baina kontuan
izan behar dugu, hau arerioari informaziorik ez eskaintzeko lan-estrategia baliagarria besterik ez dela, gutako gehienok, denok ez esateagatik, ez dugula gure gorputzaren espresio emozionala askotxo kontrolatzen.
Orain, eta emozioek izan dezaketen prozesuari berriro ekinez, berauek kontzienteak eta arrazoimenaren bidez espresagarriak direla genioen arestian. Hau hala
izateko beharrezkoa izango da informazio emozionala kortexera edo garunaren
azalerara iristea. Behin bertan dagoelarik prozesatu eta baieztatu edo ezeztatu egin
genezake eta arrazoiaren eta oroimen kontzientearen baitan erantzun genezake.
Prozesamendu horri esker, sentitzen duguna agertzea edota, hala komeni zaigulako, ezkutatzea erabaki genezake. Ezagunak zaizkigu, gehiengoari behintzat (beti
bada despistaturen bat), emozioen espresioaren gainean gure kulturak dituen hainbat
arau. Arau horiek bi mailatan laguntzen digute egoera balioesten: a) alde batetik,
badira hainbat arau gure espresio emozionala zein testuingurutan, zein egoeratan
eta norekin mesedetu edota ekidin behar dugun adierazten dutenak (edota display
rules deritzonak) eta b) bestetik, badira beste arau batzuk egoera ezberdinen
aurrean zer sentitu behar den adierazten dutenak (feeling rules deiturikoak)
(Hochschild, 1983). Adibidez: badakigu bestearen atsekabearen aurrean ez dugula
poztasunik sentitu behar (nahiz eta batzuetan hala izan), beraz, bere aurrean tristura edota ulermena agertuko dugu (benetan poztu egin bagara, bakarrik gaudenean
agertuko dugu, edota sozialki desegokia den sentimendu hori ulertuko duen norbaiten aurrean).
Arau hauen barneratzean, ikaskuntza-prozesuek zeresan handia dute, berauen
bidez, emozioen espresioa, sentitzeko moduak, gizarteko arauak etab. ikasteko
aukera izango baitugu. Kultura bakoitzak bere zentzua emango die emozioei, arau
ezberdinak sortuko ditu sentitu behar denaren eta agertu behar denaren inguruan
eta jokabide soziala erregulatzen duen moduan jokabide emozionala ere erregulatuko du. Familia bakoitzak ere gizarteko arauak bere sinesmenetara egokituko ditu
eta hala irakatsiko seme-alabei. Eskolak, komunikabideek, ipuinek, filmak etab.
ere zeresana izango dute arauen eta jokabide sozial egokien ikaskuntzan.
Banakoaren prozesu emozionalari dagokionez, gutako bakoitzak emozioen
prozesu neurologikoaren bi bideak modu ezberdinean garatu ohi ditugu gure ingurumen, kultura, hezkuntza eta izaeraren baitan. Hala, bada, badira pertsona batzuk
arrazoimenaren bidez sentitzen dutena kontrolatzen saiatuko direnak; beste batzuek,
ordea, emozioarekin besterik ez dute erantzuten, eta badira sentitzen dutena pentsatzen dutenarekin elkartu eta erantzuteko gai direnak ere. Noski, ezin da ukatu
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batzuetan sentitzen duguna eta pentsatzen duguna kontraesanean agertzen direla,
eta, hala, baliteke inoiz gure emozioak mozorrotu eta beste espresio emozionalekin
janztea gure benetako sentimendua ezkutatu nahian besteen aurrean, baita gure
aurrean ere. Dena delako arrazoiagatik batzuetan besteari sentitzen dugun hori beste zerbait dela adierazteko beharra senti genezake. Baina mozorro emozional hauek
komunikazio koherente, ireki eta ulerkorra oztopatzen duten elementu bilakatu ohi
dira, eta gure harremanen kalitatean eragina dute. Ezin dugu ahaztu emozioek gure
harremanetan eragiteko duten gaitasuna ikaragarria dela. Geure buruari galde geniezaioke zenbaitetan ikusi dugun geure burua besteari barkamena eskatuz kontrolik
gabe erantzun dugunean, edota zenbaitetan kutsatu garen bestearen sentimenduarekin, edota zenbaitetan saiatu garen gure erantzun emozional bat justifikatuko
duten argumentuak bilatzen, guk geuk ere ez dakigunean zergatik sentitzen dugun
sentitzen duguna. Egoera zehatz batean sortzen den emozioa ulertzeko zailtasuna
bi arrazoietan oinarritzen da:
a. Sentitzen dugunaz guztiz kontziente ez izatea eta, beraz, nahiz eta zerbait
pasatzen zaigula jakin, zer den esateko gai ez izateagatik.
b. Edota egoerari ematen diogun esanahi emozionala zehaztea zaila egiten
zaigulako.
Estimulu emozional asko haurtzaroko bizipenen eta harremanen bidez bilakatu dira esanguratsu, eta oroimenak erregistratuak baditu ere, maiz ez gara momentu horietaz kontziente izaten eta, beraz, ezin izaten dugu berauen gainean arrazoitu. Gugan emozioak sortzeko gai diren estimuluak analizatzeak, gure behar,
zaurgarritasun eta desirak ezagutzeko aukera eskaintzen du, eta, horrela, erantzuteko modu ezberdinak garatzekoa. Prozesu hau aurrera eraman ahal izateko, gure
gorputza kanal garrantzitsua izango da, bereziki pertsona alexitimikoentzat (sentitzen dutena hitzetan jartzeko gaitasunik ez dutenentzat). Gorputzak emozionalki
adierazten duena informaziorik fidelena da eta, beraz, emozioak lantzen hasteko
biderik egokienetakoa. Azken finean, emozioek biziraupenerako balio izateaz gain
eta besteekin ditugun harremanetan esanguratsuak izateaz gain, gure barnemunduan ere eragin nabaria baitute. Geure buruarekiko nola sentitzen garen adierazten dute, gure mundua eta besteak hautemateko prozesuan parte hartzen dute,
ekintzarako motibatzen gaituzte edota blokeatuta utzi. Sentimenduak pentsatzen
dugunari irabazten dio gehienetan. Eta, nahiz eta betiere emozioen zergatia bilatu
nahian ibiltzen garen, batzuetan berauek sentitu besterik ez da egin behar.
Laburtuz eta zertzelada hauekin amaitzeko, emozioak gure egunerokotasunean presente dauden prozesu konplexuak dira, gure jokabidearen azpian daude eta
ingurumenera egokitzeko eta ongizatea bermatzeko laguntza izan ohi dira. Halere,
batzuen sufrimendua eta desegokitzapena ekar ditzaketen aldagai ere bilaka daitezke. Ongizatean edota ondoezean parte hartzen duten faktoreak asko dira, hala
nola: aldagai biologikoak, ikaskuntza eta garapenezkoak eta soziokulturalak.
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Aldagai horietako bakoitzak gure erantzun emozionalean eragina izango du, baita
espresio eta erregulazioan (sentitzen duguna aldatzeko gaitasunean) ere. Emozioek
besteekin eta geure buruarekin ditugun harremanak baldintzatuko dituzte, baita
gure arrakasta profesionala ere. Azken finean, Martínez-Sánchez, Páez eta Ramos
Díaz-ek (2002: 51) dioten moduan «Emozioak gizakiaren oinarrizko alderdi bat
dira, gure jokabidea determinatzen dute eta egokitzapen sozialean, ongizatean eta
banakoaren osasunean manifestatzen dira». Emozioak, beraz, benetan garrantzitsuak dira, baina gure kulturak ez die hainbesteko garrantzirik eman luzaroan. Gainera, sexuen arteko esleipen berezia ere egin da emakume emozionala eta gizon
arrazionala sortuz. Ikus dezagun, bada, nola gertatu ohi den prozesu hori eta zein
izan daitezkeen fenomeno horren ondorioak.
4.3. FAMILIAK ETA INGURUMENAK EMOZIOETAN DUTEN ERAGINA
Sexuen arteko ezberdintasun emozionalak existitzen direla ez da gaur egun zalantzan jartzen den zerbait. Asko dira ezberdintasun horiek baieztatu dituzten ikerketak (Cohen, 2006; Etxebarria eta beste, 2003; Burin, 1991; Gilligan, 1987…).
Baina, nondik norakoak dira ezberdintasun horiek? Biologikoak hala ikasiak dira?
Zein da faktorerik garrantzitsuena? Galdera hauek, eta beste hainbat, izan dira
zientzialariek euren ikerketen bidez erantzuten saiatu direnak. Tamalez, ezin dugu
esan erantzunen bilaketan lorturiko emaitza eta sorturiko teoriak ados daudenik,
eta emozioen inguruko teoria bakar eta bateraturik ere ez dugula kontuan izan
behar da (Palmero, Guerrero, Gómez, eta Carpi, 2006); hala, bada, ezin dugu
espero gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasun emozionalen inguruko teoriak
ere adostasunean iristea.
Ikerketen emaitzekin sortutako hainbat teoriak faktore biologikoa erabakigarritzat jotzen dute, eta ikuspuntu horren baitan gizon eta emakumeen fisiologia
ezberdinak (gizonezkoek testosterona eta emakumezkoek estrogenoak) izateak
ezberdintasun emozionalak azalduko lituzke. Beste teoriko batzuen esanetan,
ordea, aldagai soziokulturala da denetan garrantzitsuena, eta ikaskuntza eta
gizarteratze-prozesuen bitartez gizon eta emakumeek beren mundu emozionala
modu ezberdinean eraikiko eta erabiliko lukete, naturak hala zehazten ez badu ere.
Azkenik, badira beste hainbat teoria soziobiologiko generoen arteko ezberdintasunak ulertu ahal izateko faktore biologikoak zein soziokulturalak kontuan hartu
behar direla diotenak. Ez da gure lanaren helburua teoria hauek aztertu eta elkarren
arteko eztabaidan zentratzea, eztabaida interesgarria bada ere, guk hemendik aurrera faktore sozialak eta ikaskuntzakoak izango ditugu kontuak, berauek generoarekin zerikusi handiagoa baitute aldagai biologikoek baino, sexuen arteko ezberdintasunaz hitz egingo bagenu beste kontu bat litzake. Hala, bada, hemendik aurrera gizarteratze-prozesuan gurasoek eta ingurumenak aukeratzen dituzten heziketajarraibideak ikertuko ditugu, baita sexu bakoitzari gizarteak bidaltzen dizkion
mezuak ere.
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4.3.1. Familiaren papera
Familia, gizartearen eta banakoaren arteko artikulazioan kokatua dago eta ikaskuntza eta garapenerako zirkulu lehendarra da. Bere funtzio nagusietako bat semealabei gizartearen eta familiaren beraren balio, sinesmen, arau, igurikimen eta rolak
transmititzea da. Fenomeno horri gizarteratze-prozesu deritzo eta gurasoek estrategia ezberdinak aukeratu eta erabiliko dituzte prozesu hau aurrera eramateko eta,
horrela, beren ondorengoen gizarte-egokitzapen egokiena mesedetzeko. Banakoaren berezko ezaugarriak, naturalak direnak, bere familiaren ezaugarrien, bizi den
testuinguruaren, izan dituen ikasketa-aukeren eta duen maila sozioekonomikoaren
baitan garatuko dira. Familia bakoitzak munduarekiko eta errealitatearekiko duen
ikuspegi partikularra eskainiko dio, eta banakoaren identitatea, familia-identitateaz
bustiko da, baita identitate sozialaz ere. Familia eta gizartearen mito, balio eta sinesmen emozionalak hizkuntzaren, mezuen, ipuinen, ikurren eta abarren bidez transmitituko dira, alegia, besteekin eta testuinguruarekin harremanean eraikiko dira.
Gure kulturak, beste askok bezala, generoen arteko botere-harremanak artikulatzen dituen mito, balio eta arau sexistak ditu. Femeninoa dena gutxietsia izan ohi
da eta maskulinoa dena, berriz, giza izatearen eredu eta neurria. Harreman hierarkiko hauek sexu bakoitzari egotzitako botere-eremuetan gauzatzen dira: afektuen
boterea emakume forma hartzen duen feminitateari dagokio, eta botere arrazionala
—helduaroan botere ekonomikoarekin bateratuko dena— gizon itxura hartuko duen
maskulinitateari (Burin, 1991). Botere-eremu bakoitzari lotutako ezaugarri emozionalak sexu bakoitzari dagozkion rolak bete ahal izateko egokienak izango dira,
alegia: gizon/autonomo/heldu/bere burua egin duenari beldurrik gabezia, oldarkortasuna, lehiakortasuna, borroka eta ausardia dagozkio; emakume/ama/ zaintzaileari,
berriz, maitekortasuna, babes emozionala, oldarkortasun kontrolatua eta emozio
goxoak. Emakumeak amatzat eta gizonezkoak asketzat jotzen dituen errepresentazio sozial hauek lehenik eta behin familiak transmitituko ditu (hori bai, familia
bakoitzak bere ezaugarri partikularretara egokituko ditu) eta, ostean, lagun, eskola,
komunikabide, ipuin, harreman, eta abarretan baieztatu eta indartu egingo dituzte.
Ikus ditzagun, lehenik eta behin, familiaren barnean jazotzen diren gertaerak.
4.3.1.1. Gurasoen heziketa-jarraibideak
Ohikoa izan ohi da gure inguruko norbait guraso izatear dagoenean haurra
neska edo mutila izango den jakin nahi izatea, edota denbora gutxira guraso
bilakatuko direnei jaioberria neska edo mutila izatea nahiago duten galdetzea. Ez
da harritzekoa «Nik neska izatea nahiago dut, goxoagoak dira eta berarekin gauza
gehiago konpartitu nitzake» edota «Nik, ordea, mutila nahiago, independenteagoak dira eta» eta antzeko erantzunak jasotzea. Alafede, gurasoek ez dute gauza
bera espero neska eta mutikoen gainean, euren igurikimenak ezberdinak izango
dira eta haurrari modu ugaritan jakinaraziko diote hori: bai mezu zuzenen bidez,
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jokabide-eredu zehatzak erakutsiz, familiaren egituraren bitartez, etab. Zentzu horretan, gurasoek haurren jokabideak zuzentzerakoan erabiltzen dituzten jarraibideak ikertzea benetan interesgarria da, berauen bidez, haurrari bere jokabidea
nolakoa izan behar den esatearekin batera, bere nortasuna ere nolakoa izan behar
den agertzen baitzaio.
Neskato batek modu desegokian jokatzen duenean beste haur batekin edo
gurasoekin, haren jokabidea «Ez zara konturatzen zuk min egin diozulako negarrez
ari dela, nola sentitzen dela uste duzu? Nola sentituko zinateke, zuri hori egin izan
balizu?» edota «Begira, triste dago berarekin ez duzulako jokatu nahi, zuri hori
gustatuko al litzaizuke?» bezalako esaldiekin zuzenduko dute. Diziplina induktibo
honek enpatiaren garapena eta besteek sentitzen dutena errekonozitzeko gaitasuna
garatzeko aukera eskaintzen badute ere, erru-sentimendua ere garatzen dute
(Etxebarria, 1992,). Eredu honen beste ondorioetako bat besteekiko harre-manei
berebiziko garrantzia emateko joera izango da; hauek, sentitzen dutenaren erantzule sentiarazteko esaldiak dira eta, beraz, besteak zaintzeko beharrera bultzatzeko
estrategia ere bilakatzen dira.
Mutikoekin baino neskatoekin gehiagotan erabiltzen den beste estrategia
batek ere ildo berberari jarraitzen dio. Estrategia hori, maitasun-ukapena da.
Jokabide ezkorra burutu izana haurrarekiko sentitzen den maitasuna kentzeko arrazoi nahikoa izango da eta, beraz, «Hola jokatzen jarraitzen baduzu, alde egingo dut
eta ez naiz berriro etorriko» edota «Ez nuen hau espero, ez zaitut berriro ikusi nahi,
alde hemendik!» bezalako esaldiak jasoko ditu neskatoak. Horrenbestez, maite den
pertsonarekiko harremana galtzeko mehatxua jokabidea aldatzeko arrazoi nagusi
bilakatuko da eta emakumezkoen balio-eskalan harremanen zaintza lehendar
bilakatuko.
Mutikoekin, berriz, ohikoagoa izango da arrazoimena edota botere-ezarpena
deritzen diziplina-jarraibideak erabiltzea (Etxebarria,1992). Estrategia horien bidez,
haurrari jokabide egokia zein den adierazten zaio, bestearengan jokabide desegoki
horrek zein ondorio dituen seinalatu gabe. Esaterako: Ikerrek bere anaia Asierri
jostailua kendu dio, bere aitak haserre dio: «Iker, itzuli jostailua zure anaiari, berea
da eta!». Ikerrek bere anaiari jostailua itzuli eta haserreturik eskuan zuen basoa
hautsi du, amak oraingoan hauxe dio: «Iker! Zure gelara oraintxe bertan! Zigortua
zaude!». Horrelako elkarrekintzen bidez gurasoek jokabide egokia agertu ostean,
eta berau bete arren berriro gaizki portatuz gero, autoritatea beren eskuetan dagoela adierazten diote haurrari. Kasu honetan ez da bestearen emozioekiko hitzik
agertzen, ezta bere ondoez emozionala konpontzeko proposamenik egiten ere.
Agerikoa den moduan, batzuei eta besteei zuzendutako mezuen karga emozionala benetan ezberdina da. Neskatoei besteen emozioei buruz pentsatzea, enpatizatzea eta emozionalki zaintzea eskatzen bazaie ere, mutikoei jokabide egokia
besterik ez zaie erakusten, hausnarketa eta enpatia alde batera utzita. Diziplina
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diferentzial horiek erabiltzeak beste ezberdintze bat ere mesedetuko du, mutil eta
neskengan ahots moral ezberdina garatzea (Gilligan, 1982). Neskato eta emakumeen moralaren garapena zaintzaren etikaren baitakoa izango da, alegia, justua eta
ez-justua dena egoerak harremanean duen eragina kontuan izanik balioetsiko da.
Mutil eta gizonengan, ordea, morala justiziaren etikaren baitakoa izango da, eta
arauak betetzea edo haustea egoeraren injustiziaren baitakoa izango da. Ildo beretik,
gizon eta emakumeek nerabezaroan eta helduaroan errudun sentitzeko zein arrazoi
dituzten aztertuz gero, etika ezberdinak agerikoak izango dira (Etxebarria, 2003):
a. Neska nerabeek errudun sentitzeko arrazoi nagusia «Beste inorekin zakarra,
desatsegina, hotza edo oldarkorra izatea» dela adierazi ohi dute.
b. Nahiz eta denek, bai gizonek bai emakumeek, arrazoi nagusitzat agertu,
emakume helduen ezaugarri berezia izango da «Besteekiko harremanak ez
zaintzeagatik» errudun sentitzea, baita beren burua ez zaintzeagatik errudun
sentitzeko joera ere.
c. «Sekula errudun ez sentitzea» adieraziko duten gutxiak gizonezko nerabe
eta helduak izango dira. Gainerakoek «biolentzia fisikoagatik» edo «naturari
erasotzeagatik» errudun sentitzea adieraziko dute.
Laburtuz, gurasoek haurren jokabideak zuzentzen dituzten neurrian, mugak
zein diren erakusteaz gain, arauen barneratzea eta moralaren garapena mesedetzen
dute. Sexuaren arabera estrategia ezberdinak erabiltzeak dituen ondorioak ikertzearekin aldatu beharreko elementuak zein diren agertu nahiko genuke eta ez gurasoek
gaizki egiten dutena agerian utzi. Jakin, badakigu, denok ahal dugun ongien hezi
nahi ditugula seme-alabak, baina horrek ez du esan nahi noizbehinka nahasten ez
garenik.
4.3.1.2. Gurasoek haurren emozioen aurrean duten jokabidea
Fivush-ek (1991) gurasoek seme-alabekin zituzten jokabideak aztertzean hau
aurkitu zuen: amek alaben tristura-espresioak bultzatu egiten zituztela, eta
mutikoenei, berriz, ez zietela jaramonik egiten. Haserrearen kasuan, berriz, mutikoen oldarkortasuna neskatoena baino onartuagoa zela aurkitu zuen, eta nesken
kasuan blokeatzeko joera handiagoa. 7 eta 9 urte bitarteko haurren jokabide emozionala ikertzean neskek egoera berrietan edota instrukzioen aurrean jokabide
desegokiak ezeztatzeko duten gaitasuna denboraren poderioz areagotu egiten dela
aurkitu da; mutilen kasuan, aldiz, murriztu. Jokabide oldarkorrari dagokionez,
berriz, kontrako fenomenoa gertatu ohi da, mutikoena areagotzen doan bitartean,
neskatoena murriztu egiten da (Etxebarria, Apodaca, Eceiza, Fuentes eta Ortiz,
2003). Ikerketa burutu zuten autoreek agertzen duten moduan, adin hauetan sexuen
arteko ezberdintasunak ulertu ahal izateko, gizarteratzearen eraginari so egin
beharko genioke, ez baitago ezberdintasun hauek azalduko lituzkeen aldaketa
biologikorik.
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Emaitza horietan oinarriturik, generoen artean gertatzen den beste ezberdintze
bati buruz ere hitz egin genezake, hau da, gizonezkoek tristura ekidin eta oldarkortasuna (batzuetan ongi mugatu barik) libreki erabiltzeko joerari eta emakumeek
oldarkortasuna ezeztatu eta tristura (berau hiperestimulatua balute bezala) azaltzeko duten joerari buruz. Sarritan emakumeen oldarkortasuna tristuraz janzten da,
eta gizonezkoen tristura, berriz, oldarkortasunez. Honekin ez dugu esan nahi gizon
eta mutikoek ez dutenik tristurarik sentitzen edota emakumezkoek eta neskatoek ez
dutela oldarkortasunik sentitu eta adierazten; egia esan, berauena harremanezko
oldarkortasuna da, alegia, besteari harremanen bidez min egiten saiatzen dira.
Oldarkortasun femeninoa ez da hain agerikoa izaten, baina sarritan oldarkortasun
fisikoa eta agerikoa (maskulinoa) baino mingarriagoa izan ohi da (ikus liburu honetako 3. kapitulua, Gallarin eta Alonso-Arbiol). Gizonezkoen tristurari dagokionez, espresatzeko duten modua ez da emakumeenaren berdina eta, beraz, maiz
oharkabean pasatu ohi da.
Emozioen ikaskuntza-prozesuan kontuan izan behar diren beste aldagai batzuk dira gurasoek beren seme-alabekin emozioei buruz dituzten elkarrizketa
kopurua, hausnarketa eta gatazken konponbidea bilatzeko estrategiak. Gurasoek
jatorrizko familietan emozioekiko ikasitakoaren arabera beren seme-alaben emozioak zaindu edo alde batera utziko dituzte, non genero-aldagaiak ere zeresana
izango duen, aurrerago ikusi dugun moduan. Gottman-ek (Eceiza-k aipatua, 1999)
gurasoek zituzten jokabideak aztertu ostean, heziketa emozionalerako lau eredu
orokor daudela aurkitu zuen:
a. Eredu gaitzeslea erabiltzen duten gurasoen ustez, emozioak kontrolatu eta
erakutsi behar ez diren elementu disruptiboak dira. Heziketa zuzena eta
jokabide sozialki onartua izango da garrantzitsuena, beraz, jokabide
«egokian» jarriko dute arreta.
b. Eredu barkaberaren baitan, edozein espresio emozional onartua izango da
jokabideari mugarik jarri gabe; guraso hauen sinesmenen arabera, emozioa
kanporatzea nahikoa litzake berauek minik egin ez dezaten.
c. Emozioekiko saiheskorrak diren gurasoek, berriz, haurren emozioak ere
saihestu egingo dituzte, ez diete jaramonik egingo edota emozio ezkorren
eragina errekonpentsa materialen bidez murrizten saiatuko dira. Funtsean,
emozioa ekidin egin behar den zerbait litzake guraso hauen ustez.
d. Emozionalki entrenatuak diren gurasoek, berriz, haurraren emozio ezkorrak
berauei buruz hitz egiteko, etiketatzeko, maneiatzeko eta konponbideak
bilatzeko aukeratzat hartzen dituzte. Emozioei ematen dieten garrantzia
dela-eta, berauei arreta eskaini eta maneiatzen ikasi behar direla uste dute.
Heziketa emozionaleko eredu hauek ez dute soilik haurraren barne-munduan
eragingo, gizarte-harremanetan eta eskolako errendimenduan ere nabarmen
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eragingo dute (Eceiza, 1999). Gurasoek emozioen inguruan dituzten sinesmenek
haurraren bizi-eremu guztietan eragina izango duten moduan, familia bakoitzak
generoaren inguruan dituen sinesmenek ere neska eta mutilek izaten duten garapen
emozionalean eragina izango dute. Hala, zenbait eta estereotipatuagoak izan
gurasoen genero-sinesmenak, orduan eta nabariagoak izango dira sexuen artean
ezarritako ezberdintasunak.
Ikaskuntza-prozesuekin amaitzeko, gurasoak identifikazio-eredu nagusia izaten
direla ere kontuan izan behar dugu. Haien jokabideak berak, hitzik gabe transmititzen direnak, haurrentzako jokabide-patroi izango dira eta seme-alabek imitatuko
duten eredua. Gure gizarteko familien gehiengoaren egiturari so egingo bagenio,
emakumeek familiaren zaintzan duten garrantzia agerikoa da, baita gizonezkoek
lan-munduan duten boterea ere. Familia-ereduak gero eta pluralagoak diren arren,
genero-gertaerak oraindik presente daudela ezin dugu ukatu. Betiere ohikoagoa da
ama izatea haurren emozioak zaintzen dituena, eta, aitak, autoritatea urrunetik
zaintzea. Seme-alabei eskaintzen zaizkien ereduak, azken finean, beraiei betetzeko
eskatzen zaizkienak izango dira.
4.3.2. Kontaidazu ipuin bat
Gure kulturak gurasoei seme-alaben gizarteratze eta hezkuntzarako hainbat
balio eta sinesmen eskaintzeaz gain, beste hainbat errekurtso sinboliko erabiltzen
ditu mendetan zehar eraikitako balio, sinesmen eta arauak transmititzeko. Ipuin,
istorio, mito edota, bertsio modernoan, marrazki bizidun eta pelikulei buruz ari
gara. Horiek guztiek eragina izango dute haurraren errealitatera hurbiltzean eta
irudikari sozial eta indibiduala garatzean (Urtxintxa, 2006). Istorio eta ipuinek,
desirak, igurikimenak, helburuak, ilusioak, arauen ezagutza… sustatzen dituzte, jokabide-ereduak eskaintzen dituzte, eta haurraren mundu emozionala balioztatu edo
ezeztatu egiten dute.
Errekurtso sinboliko hauen nolakotasuna aztertuz gero, pertsonaiak nahiko
estereotipatuak direla konturatuko gara. Pertsonaia femeninoak ama, etxekoandre
edota printzearen zain dauden printzesa pasiboak dira, edota botere-egarria duten
sorgin gaiztoak. Agertzen dituzten emozio-ezaugarriak beldurra, tristura edota biziak dakarkiena (pobre izatea, garbitzaile-lana egitea…) protestarik gabe onartzeko
joera, izan ohi dira. Pertsonaia maskulinoak, berriz, heroiak, printze salbatzaileak
edo haur ausartak izaten dira edota botere magikoak dituzte, mundua salbatzeko
helburua eta betebeharra dute. Euren emoziorik ohikoenak ausardia, beldurrik eza,
indartsu izatea eta konponbideak bilatzea izaten dira. Identifikazio-eredu horiek
familiaren baitan ikasitakoa indartu eta estereotipaturik errepikatuko dutenez,
gizarteratze-prozesuak aztertzean ez dugu gurasoen jokabidea soilik ikertu behar.
Eskolak, lagunarteak eta beste hainbat errekurtso sinbolikok bidaltzen dituzten
mezuak ere kontuan izan beharko ditugu.
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4.3.3. Esku-hartzerako proposamenak: ekintza prebentiboak
Orain arte generoen arteko ezberdintze emozionala funtsean nola eraikitzen
den ikusi dugu, akatsak zein izan ohi diren azpimarratu eta heziketa emozionalerako ereduak ikertu. Baina zer da haurren emozioekin egin genezakeena? Zein
baliabide ditugu garapen emozional egoki bat mesedetzeko? Hona hemen gure
proposamenak:
– Lehenik eta behin emozioek gure bizitzan duten garrantziaz jabetu eta
ostean berauen inguruan hausnartzea proposatzen dugu. Guk geuk sarritan
emozioen ondoeza sentitzen dugu, eta besteekiko harremanean, lanmunduan eta bikote-harremanean duten eragina agerikoa egiten zaigu.
Haurrei emozioak maneiatzeko estrategiak eskaintzen dizkiegun neurrian,
etorkizunean ahalik eta modurik egokienean aurre egiteko oinarriak jartzen
ari garela kontuan izan behar dugu.
– Gure eguneroko bizitzaren estres maila eta denbora eskasia ohikoa izan
arren, haurren emozioei arreta eskaintzeko denbora-tarteak aurkitu behar
ditugu. Momentuan bertan esku hartzea posible ez bazaigu (lanera
goazelako, berak eskolara joan behar duelako, edo momentu egokia ez
delako) haurrari tarte lasairen batean gaiari berriro helduko diogula adierazi
eta hala burutzea estrategia egokia da.
– Maitasun-ukapena bezalako estrategiak ekiditen saiatu, ez neskekin soilik,
baita mutikoekin ere. Botere-ezarpena erabiltzean ere, neurriz ibili, sarritan
gorputz-zigorrak erabiltzera baikaramatza.
– Haurraren emozioekin ernegatuak sentitzen bagara gu geu, denbora-tarte
bat hartu lasaitzeko. Behin lasaituta, emango diogun erantzuna arrazoitu
eta berari azaldu. Bortizkeriaz erantzutea baino hobe da hutsarte bat hartzea.
– Leherketa emozionalen bat izaten badugu, gu geu nekatuta edo triste edota
haserre gaudelako, barkamena eskatzea oso baikorra da, honekin gurasoak
ere nahastu egiten direla erakusteaz gain, gatazken konponketarako
estrategiak erakusten baitizkiegu.
– Haurraren jokabideari mugak jarri. Emozioak agertzea onartzen bada ere,
horrek ez du esan nahi edozein modutan egin dezaketenik: jotzea, gauzak
apurtzea, garrasika ibiltzea… mugatu.
– Oldarkortasunari irtenbide osasungarriak bilatzen lagundu berau ezeztatzea
ekidinez. Neska eta mutiletan emozio honen espresioa onartzeaz gain,
bideratu ahal izateko estrategiak eskain ditzakegu, hala nola burko baten
kontra borroka egitea, edota kirola egitera animatzea. Era berean, kontuan
izan maiz neskatoak triste agertzen direnean, benetan haserre egotea gerta
daitekeela eta mutikoak oldarkor agertzean, triste egotea ere posible dela.
Beraiekin esploratu sentimenduak, argi izanik, neska eta mutikoek duten
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sentitzeko modua, beraiengan emozioak sortzeko gai diren egoerak eta
emozioei aurre egiteko estrategiak ezberdinak direla.
– Emozioak erregulatzeko estrategiak irakatsi. Sentitzen dena aldatzeko
aukera badagoela erakutsi: distrakzioa, kirola egitea, hitz egitea, paseatzea,
etab. baliagarriak izan daitezkeela.
4.4. GENERO FEMENINOAREN PSIKOPATOLOGIAK ETA ONDOEZA:
ESKU HARTZEKO ESTRATEGIAK.
Orain arte ikusi dugu nola mugatzen dituen kulturak neska-mutilen jokabide eta
ezaugarri emozionalak familiaren bidez, baita zein arau ezartzen dituen, zein
estereotipo sexual agertzen diren gure inguruan eta gizarteratzean arau eta ezaugarri estereotipatu horiek garatzeko zein estrategia erabiltzen diren ere. Kanpotik
barnera gertatzen den prozesu horrek maskulinitatea eta feminitatea posible egiten
dituen egituratze psikiko eta sozial zehatzak mesedetzen ditu, hau da, subjektibotasun zehatzak sustatzen ditu. Hala, generoa, sexu biologikoaren inguruan kulturak
eraikitzen dituen balio eta sinesmenak izateaz gain, gizon eta emakumeak barnetik
kanpora ezberdintzen dituzten sinesmen-sare, sentimendu, jarrera, balio, nortasunezaugarri, jokabide eta ekintza bilakatzen da. Genero-identitatearen baitan, gizon
eta emakumeak beren buruarekiko duten hautematean, sentimendu subjektibo eta
sozialean, eta besteekiko harremanean ezberdindu egiten dira.
Ildo honi jarraituz, Burin-ek (1991), patologia femeninoetan aditua den psikoanalistak, emakumeen eraikuntza sozialak euren subjektibotasunean (norberaren
nolakotasuna hauteman eta sentitzeko moduan) eta osasun mentalean zeresan
handia duela proposatzen du. «Emakumea = ama» identifikazio soziokulturalak
rol zehazki femeninoak (ama, etxekoandre eta emaztea) bete ahal izateko ezaugarri emozional espezifikoak garatzea ahalbidetzen du, alegia: maitekortasuna,
altruismoa, entrega afektiboa, besteen zaintza afektibo eta emozionala, oldarkortasun kontrolatua, afektiboki estuak diren harremanak garatzeko joera, etab.
beharrezkoak izango dira genero-rol hauek modu «egokian» bete ahal izateko.
Hala, bada, afektiboki besteengan zentratutako subjektibotasuna garatuko dute
emakumeek. Horrek esan nahi du harremanen baitan ulertuko dutela emakumeek
beren burua, seme-alabekiko, bikotekidearekiko, familiarekiko eta gizartearekiko
harremanean. Haren osasuna, harreman hauetan afektuak kontrolatzeko gaitasunaren araberakoa izango da, hori baita emakumearen boterea, afektuena. Baina paper
hauek betetzeak osasuna bermatu ordez, ondoeza sortzeko faktore bilakatu dira
denborarekin.
Depresioa eta herstura dira emakumeen ondoeza adierazten duten bi patologia
paradigmatikoak. Osasunerako Mundu Erakundeak 2002an osasun mentalari buruz
agertu zuen informeak ere hala zioen: «Mundu osoan zehar depresioaren prebalentzia bi aldiz handiagoa da emakumeetan gizonetan baino. (…) Sexu-arrazoiak
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direla-eta, emakumeek presio sozial ikaragarria pairatzen dute, asko biolentzia
fisiko eta sexualen biktima dira, eta horrek depresio eta herstura-tasa altuak
determinatzen ditu». Nahiz eta OMEak ez dituen ondoez horiek sortzen dituzten
faktore soziokultural zehatzak analizatzen, argi uzten du emakume izatea
depresiorako arrisku-faktorea dela. Gure helburua hemendik aurrera, eta Burin-en
kontribuzioa ardatz nagusi izanik, emakumeek depresioa eta herstura pairatzeko
dituzten faktore soziokultural eta subjektiboak analizatzea izango da.
4.4.1. Ondoez femeninoa: arrisku-faktoreak
Sarritan esan dugu emakumea = ama identifikazioa dela feminitatearen ardatz
soziokultural nagusia, eta emakumeari eskaini zaion botere-eremua afektuena izan
dela. Bi aldagai horiek emakumeen depresioan duten eragina ulertu ahal izateko
eguneroko biziren nolakotasuna ikertu eta ulertu behar dugu, emakumeen egunerokotasunean gauzatzen baita ondoeza. Beraz, analiza ditzagun zein diren emakumeek
depresioa pairatzeko dituzten arrisku-faktoreak (Burin, 1991; Matud, Guerrero eta
Matías, 2006):
– Ideal femeninoak galtzea: feminitatearen nolakotasuna zalantzan jartzea
bizi-egoeretan erabilgarriak ez direlako.
– Gizarte- eta familia-sare egonkorrak ez izatea: isolamendura daramatzalako
emakumeak.
– Nerabezaro aurretik ama galtzea: nerabezaroan feminitateari ematen zaion
esanahi berrirako amarekiko identifikazio eta kontraidentifikazioak
beharrezkoak dira. Ama galtzeak (fisiko naiz sinbolikoki) gainerako rolak
maternalizatzeko joera ekarriko du.
– Ikasketa maila oinarrizkoa izatea: jakituria faltak mundua eta munduko
arazoak ulertu eta maneiatzeko aukerak murrizten baititu.
– Ekonomiaren kontrolik ez izatea.
– Lan manuala egitea.
– Etxeko lana eta etxetik kanpokoa (lanaldi bikoitza) egitea.
– Bi seme-alaba edo gehiago izatea.
– Ezkonduta egotea: emakume ezkonduek gizonezko ezkonduek baino bi
aldiz depresio gehiago agertzen dute. Gizonentzat, berriz, ezkontza faktore
babeslea izan ohi da.
– Adina: 34 urtetik aurrera depresio-sintomak areagotu egiten dira. Helduaroa izan ohi da emakumeek depresio mailarik handiena pairatzen duten
bizi-zikloa.
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Faktore horietarik zenbat eta gehiago bete, orduan eta aukera gehiago izan-go
dute emakumeek depresioa pairatzeko. Hala, bada, rol tradizionalenak betetzeak
depresiorako joera areagotu egingo du. Etxeko lana eta etxetik kanpokoa bateratzen saiatzen diren emakumeek, tradizionalekin alderaturik, beren energiak eta
pultsioak familiarengan eta etxetik kanpoko lanean bana ditzakete. Horrenbestez
satisfazio pertsonala eta ongizatea jada ez da etxeko eremura soilik mugatuko eta
osasun mentala mantentzeko aukerak ere handiagotu egiten dituzte. Baina bada
emakume horietako batzuengan gertatzen den beste fenomeno sotilago bat,
kristalezko sabaia deritzona, eta emakumeek subjektibotasuna eraikitzeko duten
aukerekin zerikusia du.
4.4.2. Emakume tradizionalen ondoeza
Etxekoandre, ama eta emazte diren emakumeek beren eguneroko bizitza
etxearen eta familiaren zaintzan igarotzen dute. Hiru rol horiek osasun mentalaren
bermetzat jo badira ere luzaroan, emakumeen ondoeza ekarri duten funtzio sozial
bilakatu dira. Industria Iraultzaren ondoren familia nuklearra sortu zen, etxeko espazioa murriztu egin zen emakumeen garapenerako eremuekin batera. Denboraren
igaroan, emakume tradizionalen funtzio sozialak balioa galdu zuen:
– Seme-alabak kanpoan mantenduko dituzten eskola eta aisialdirako espazio
berriak sortuko dira.
– Etxeko aparatuak agertzearekin batera etxea zaintzeak zekarren esfortzua
ikusezin bilakatuko da.
– Hainbat teoria psikologiko «ama eskizofrenogenoei» edota «ama sinbiotikoei» buruz hitz egiten hasiko dira, amatasunaren osasuna zalantzan jarriz.
– Etab.
Hala, bada, emakume tradizional izateak ez zuen jada lehen zuen balioa. Eta
horrek emakumeen autoestimuan eta produkzio-gaitasunean eragina izango du.
Etxeko eremua murrizteak, gainera, familia barnean sortzen ziren ama eta semealaba arteko harremanak estutzea ekarri zuen. Amatasuna haurrekiko harremana
bizirik eta eskura dagoen bitartean oso asebetegarria izango da emakumeentzat,
energia eta dedikazio osoa haiei eskaini ahal izango baitzaie. Baina seme-alabek
etxetik alde egiten dutenean, emakumeen erabilgarritasun-sentimenduak beherakada ikaragarria izango du. Beren bizitzako betebeharra amaitu egin dela sentitzen
dute eta sintoma depresiboak agertzen dira. Fenomeno honek «kabi hutsaren
sindromea» izena hartu du psikologian eta emakume helduen ohiko depresiotzat
jotzen dute teoria ugarik.
Emazte-rola ere emakumeen depresiorako arrisku-faktorea da, maternalizatzen den neurrian. Bikotekidearen euskarri izatea eskatzen du rolaren maternalizazioak, baita norberaren beharrak atzeratu eta bestearenak nagusitzea ere.
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Gizonezkoek zaintzaile berri bat aurkitzen duten artean, emakumeentzat babesgabezia sentitzeko arrazoi bilakatzen da. Gainera seme-alabak izandakoan, gurasorola bakarrik bete beharrak ere emakumeak leher eginda uzten ditu, inpotentzia,
lana ongi ez egiteko gaitasun-sentsazioa, bakardadea, tristura… nagusi izango dira.
Hala, bada, rol tradizionalek arrisku-faktore bilakatzeko duten aukera ikertzean, paper sozial horiek nola gauzatzen diren kontuan izan beharko dugu, emakumeek zein baliabide erreal dituzten ikusi, eta bizi-egoera hauek onartzeko joera
zein neurritakoa den ebaluatu.
4.4.3. Emakume trantsizionalak eta «kristalezko sabaia»
«Kristalezko sabaia» emakumeen karrera profesionalak geldiarazten dituen
superfizie ikusezina litzake. Nahiz eta ikasketa maila altua izan, ongi prestatuak
egon eta lanpostu boteretsuetarako kualifikatuak izan, emakumeen karrera profesionalaren gorakada gelditu egiten da bat-batean eta sintoma depresiboak agertzen
hasten dira helduaroan. Sabai ikusezin hau haurtzaroan sortu, nerabezarotik aurrera
indartu, eta helduaroan osasun mentalean eragina izatera iritsiko litzateke. Kristalezko sabai honen eraikuntzan parte hartzen duten egunerokotasuneko elementu
soziokultural eta subjektiboak honakoak izango lirateke (Burin, 1999):
• Etxeko erantzukizunak eta lan-munduko ordutegia bateratzeko zailtasunak:
seme-alabak izanik, zenbait ordutegi (gauekoak edo goizeko ordu txikitan
hasten direnak) edota eskaini beharreko ordu kopuruak (lana bukatu arte
luzatzen direnak) betetzea ezinezko bilakatzen da. Egoera honen aurrean,
emakume askok estresa pairatzeko joera izaten dute, bi munduak (etxekoa
eta etxetik kanpokoa) elkartzeko esfortzu ikaragarriak eginez.
• Harreman-ereduak: emakumeek etxean garatzen dituzten harreman-ereduak
afektibitateagatik ezaugarritzen dira. Gertutasuna, goxotasuna eta lotura estuak dira nagusi. Harreman modu hauek, lan-munduko arrazionaltasunarekin kontraesanean agertuko lirateke eta, beraz, harreman-eredu batetik bestera (lotura afektibotik arrazionalera) pasatzeko zailtasunak izan ditzakete
emakumeek, edota lotura moduak aldatzeko asmorik ez izatea ere gerta
daiteke «ni ez naiz horrelakoa» argumentatuz.
• Eskaera maila: emakumeei euren lanean eskatzen zaien perfekzio maila
gizonezkoei eskatzen zaiena baino handiagoa izan ohi da.
• Estereotipo sozialen barneratzea: emakumeek boterearekiko interesik ez
dutela edota boterezko postuak betetzeko zailtasunak dituztela dioten estereotipoak barneratzeak postu horiekiko interesa alde batera uztera daramatza emakume asko.
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• Beren buruaz duten pertzepzioa: identifikatu ahal izateko eredurik ez
aurkitzeak ziurgabetasun handia sortzen du emakume batzuengan. Hala,
euren lanean eredu maskulinoekin identifikatu beharrak haien sexuidentitatea galtzearen beldurra sortzen du.
• «Emakumea ama da» identifikazioaren bidez, beretzat ere karrera nagusia
familiaren zaintza izango da eta ez lan-munduan aurrera egitea.
• Gaztaroko idealen haustura: gaztaroan, karrera profesionala hasitakoan,
etika femeninoaren baitan imajinatzen zuten beren burua (besteekiko
harremana zainduz helburuak lortzen), baina lan-munduan «irabaziaren
etika» da nagusi eta produkzioa da, beraz, lortu beharrekoa, tartean erabiltzen diren moduek ez dute hainbesteko garrantzirik. Horrek balio femeninoen eraginkortasunaren inguruko desilusioa dakar.
Lan-munduko faktore hauek guztiek emakumeen subjektibotasunaren krisiak
dakartzate, zalantzan jartzen dira haien izateko eta munduan egoteko moduak; hala,
bada, sarritan eredu ezberdinei heldu baina beren identitatea babesteko beharra
sentitzen duten emakumeak «inpasse»an sentitzen dira beren bizitzan. Ondoez hau
depresio, estres edo herstura moduan agertu ohi da, baina ez da beti laguntza eskatzeko joera izango. Emakume batzuek normaltzat joko dituzte joera hauek, beren
izatearekin bat datozela ulertzen baitute. Beste batzuek, ordea, sintomak hasi direnetik laguntza eskatzen duten arte denbora-tarte luzeak igarotzen dituzte ondoeza
pairatuz. Beraz, bizi-egoera hauek duten eragina ez da errealitatean hala izan ohi
direla soilik, baizik eta emakumeek normaltzat sentitzen dituztela eta, hala, aldatzeko beharrik ez sentitzeak berebiziko garrantzia izango du.
4.4.4. Ohiko hiru sindrome
Emakumeen depresioetan agertzen diren sintomak multzokatuz gero, hiru
sindrome agertzen direla esan liteke (Burin, 1991):
– Babesgabetasun-sindromea: zurztasun-sentimendua eta zaintza eta laguntza
faltan botatzea izango dira sindrome honen sentimendu-ezaugarriak. Ideal
femeninoak galdu izanak edo desira oldarkorra eta epai kritikoa sustatuko
dituen ama ez izateak sortuko du, eta ondorioetako bat, rol guztiak (etxekoak, lagunartekoak, lantegikoak…) maternalizatzeko joera izango da.
– Inpotentzia-sindromea: indargabe sentitzea, gai ez izatea eta nork bere burua
gutxiestea izan ohi dira sentimendu ohikoenak. Afektuen boterean huts
egiteak (seme-alabek huts egiten dutenean, harremanak okertzen direnean,
familia-giroa nahi izango litzakeena ez denean…) sortuko luke sindrome
hau.
– Depribazio sentsorialaren sindromea: etxekoandre diren emakumeek
pairatuko luketen sindromea dugu hau. Isolamendua indartzeko joerak,
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arazoen gainean zentratutako pentsamenduak (errumiazioa) eta etxetik kanpoko munduan gertatzen den ororen inguruko interes faltak ezaugarrituko
lukete sindrome hau. Maiz, haien arazoak azaltzeko baliozkoa litzatekeen
hizkuntza faltako da eta, beraz, emakume hauek ezin izango dute beren
ondoeza adierazi.
4.4.5. Esku-hartzerako proposamen txiki batzuk
Krisi-momentuetako terapiak, talde-terapiak edo autolaguntzako taldeak eskuhartzerako formula benetan aproposak dira genero-patologiei aurre egiteko. Eskuhartze eredu hauetako bakoitzak bere berezitasunak izango ditu eta erabili beharreko teknikak ere berezitasun horretara egokitu beharko dira. Guk, taldean, tailer
moduan egin daitekeen esku-hartzea landuko dugu laburki (informazio gehiago
Grela eta López-Gómez, 2000), taldeak eskaintzen dituen baliabideak genero-patologiei modu efektiboan aurre egin ahal izateko denetan egokienak iruditzen
baitzaizkigu:
– Taldeak sare sozialak garatzeko aukera eskaintzen du.
– Arazo berbera izanik aurre egiteko eredu ezberdin eta antzekoak ezagutzeko aukera eskaintzen die parte-hartzaileei.
– Banakoaren arazo partikularrak taldearen ahots bilakatzen dira. Partaide
baten arazoak, sentimendu eta sufrimenduak lantzen direnean, beste guztienak ere lantzeko aukera eskaintzen baitu.
– Ikaskuntza- eta aldaketa-eremu partekatua izango da.
Behin taldea sortutakoan, garrantzitsua izango da lagun berririk ez sartzea
landuko diren emozio eta gertaerak konfiantza eta konplizitatez banatzeko. Taldekideen ezaugarriei dagokienez, bi aukera posible ditugu: bata, antzeko ezaugarriak
dituzten emakumeen taldeak egitea litzake, alegia, etxekoandreen taldeak, lanmunduko arazoak sentitzen dituztenenak etab.; edota ezaugarri ezberdinak dituzten
emakumeen taldeak sor genitzake, nahiz eta hauekin lan egitea zailagoa izan
daitekeen esperientziarik ez duen talde-gidariarentzat.
Taldean lantzeko hiru aldagai garrantzitsu:
– Emakumeen garapen sozialak desira oldarkorraren inhibizioa ekarri ohi du
berarekin. Desira oldarkorra: psikoanalisitik garatutako terminoa da eta
aldaketara bultzatzen, desira berriak eraikitzen eta besteengandik ezberdintzera garamatzan desira bezala uler daiteke (Burin, 1999). Ezberdintasunak indartzeko eta loturak hausteko errekurtso psikikoa izanik, ama izateko
beharrezkoak diren lotura estu eta maitekorrekin kontraesanean dago. Hori
dela-eta, gure kulturan inhibitua izan ohi da, beraz, emakumezkoengan berezkoa den desira hau kanporatzeko aukera eskainiz gero, helburu berriak
eta harreman modu berriak eraikitzen joateko aukera eskainiko zaie.
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Bereizteko eta erabakiak hartzeko aukera barnean dutela argi adieraztea
garrantzitsua izango da.
– Epai kritikoa emakumeen esku dagoen beste baliabide erabilgarri bat da
kasu hauetan. Pentsamendu mota honen bidez, injustiziaren aurrean ekiteko
aukera izango dute emakumeek, eta ordura arte izandako jokabideak,
sentimenduak eta pentsamenduak aldatzea sustatuko da.
– Ahalmena ematea (empowerment): emakumeek botere-eskasia sentitu eta
izan ohi dute euren bizitzaren eta erabakien gainean. Besteei egozten dieten
garrantziak, maiz, beren burua bigarren maila batean uztea dakar. Ahalmena
ematearen bidez, emakumezkoen berezko errekurtsoak indartzea bilatzen
da eta haien parte-hartze sozial eta politikoa sustatzea. Emakumeen ahotsak
beharrezkoak dira haien arazo, behar, desira eta nahiak ezagutu eta entzunak izateko. Pasibotasunetik irten eta aldaketarako bidea beraien barnean
dago, ikasi dutenaz harago, sentitzen dutena aldatzeko eta modu ezberdinean erabiltzeko duten gaitasunean.
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5. Sintoma fisikoak eta generoa:
ikuspegi biopsikosoziala
Eneko Sansinenea eta Lorena Gil de Montes
5.1. SARRERA
Modu ia etengabe batean, barrenetatik gorputzaren egoerari buruzko informazioa
iristen zaigu: nekea, bizitasuna, logura, gorputz-ataletako sentsazioak, etab. Informazio zabal horretatik, parte bat desatsegina da, eta mingarria izatera irits daiteke.
Izen desberdinekin ezagutu izan dira ondoezeko esperientzia hauek: gorputz-sintomak, sintoma fisikoak, oinarri medikorik gabeko sintomak, sintoma somatikoak,
edo sintoma psikosomatikoak, hitz erabilienak aipatzearren. Ikusi da informazio
somatiko honen prozesamenduan eta ulermenean generoaren araberako desberdintasunak daudela, hots, emakumezkoek eta gizonezkoek, sintoma fisikoen kopuru
desberdina sentitu ez ezik, informazio hau ere modu desberdinean prozesatu eta
ulertzen dutela.
Tradizionalki, generoaren araberako sintoma fisikoen aldakortasuna esplikatzeko berauen oinarri biologikora jo izan da, funtsean emakumezkoen sintomatologia fisiko ugariagoa eta pluralagoa beren biologia eta funtzio fisiologikoengatik
esplikatuz. Gainera, gizonezkoen sintoma fisikoen prozesatzeko moduari ez zaio
proportzionalki arreta berbera jarri, oro har, gutxiago kexu baitira arrazoi honengatik.
Sintoma fisikoen prozesamendu eta ulermen psikologikoari gainjartzen zaizkio beren sorkuntza eta mantenuan zerikusia duten prozesu sozial eta kulturalak.
Horrela, egungo egituraketa sozialak eragiten duen estresa eta honen eragina generoaren arabera elementu inportantea izango da sintoma fisikoak beren osotasunean
ulertzeko.
Sintoma fisikoen hautematean, beraz, faktore biologikoek, psikologikoek eta
sozialek eragingo dute modu konplexu batean. Horregatik, lan honetan ikuspegi
biopsikosozial bat proposatuko dugu emakumezko zein gizonezkoen sintoma fisikoen bizipena ulertzeko, enfasi berezia emakumezkoen kasuan eginez. Ikuspegi
psikosozialean oinarri biologikoari gehituko zaizkio osagai psikologikoa eta soziala.
Horretarako, lehenik azalduko dugu zer diren sintoma fisikoak, eta ondoren ezagutarazi egingo da ikuspegi biopsikosoziala, sintoma fisikoen bizipenari aplikaturik.
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Azkenik, aipatutako ideia eta datuotan oinarrituz hainbat proposamen teoriko zein
praktiko egingo dira.
5.2. ZER DIRA SINTOMA FISIKOAK?
Sintoma fisikoak abertsiboki hautematen diren barne-egoerak bezala definitzen
dira (Gijsbers van Wijk eta Kolk, 1997). Normalean sintoma fisikoak gaixotasunen
adierazletzat hartzen ditugu. Esate baterako, sukarra, zorabioak edo muskuluetako
minak gripea izango dugun seinaletzat hartu ohi ditugu. Horrela, jende asko hurbiltzen da osasun-zentroetara osagileak berrets diezaion sintoma horiek gaixotasun
zehatz baten sintomak direla. Sarritan, ordea, osagileak ez du berrespen hori egiten.
Osasun-zentroetara laguntza bila agertzen diren pazienteetatik askori ez zaie aurkitzen haien sintomentzako oinarri organikorik. Egin diren estimazioen arabera,
kontsulta medikoetara lehenengo aldiz agertzen diren pazienteen % 30ek ez du bere sintomatologia azalduko lukeen disfuntzio organikorik, eta beste % 22 batekin
ez da diagnostiko zehatz eta argi bat lortzen (Page eta Wessely, 2003). Are gehiago, sintoma fisikoek ez dute zergatik gaixotasun baten seinale izan behar, nahiz eta
printzipioz hala dirudien. Pertsona osasuntsuek hainbat sintoma fisiko sentitzen
dituzte gorputzean zehar maiztasun handiz, baina horrek ez du esan nahi inolako
gaixotasun edo nahasterik dagoenik. Europako iparraldean egindako ikerketa batean ikusi zen pertsona osasuntsuz eratutako lagin bateko % 96k azken hilabetean
sintoma fisiko nabarmenen bat eduki zuela (Ihlebaek, Eriksen eta Ursin, 2002).
Sintoma horien artean arruntenak min muskulu-eskeletikoak eta urdail-hesteetako
sintomak ziren. Pertsona osasuntsuek sintoma fisikoak izan baditzakete gaixorik
egon gabe, zer dira orduan sintoma fisikoak?
Sintoma fisikoak gaixotasunekin lotuta ez daudenean, sarri, ondoez emozionalen osagaiak dira. Freud izan zen lehenengoa ondoez fisikoa eta psikologikoa lotzen, eta haren jarraitzaile Wilhem Stekel-i ematen zaio gaur egun hain erabilia den
somatizazio hitzaren lehenengo erabilera 1943. urtean. Horrela, psikoanalisiak plazaratu zuen egun oraindik bueltaka darabilgun hipotesia, hipotesi psikosomatikoa deritzona hain zuzen ere, zeinak proposatzen duen senti ditzakegun sintoma fisikoak adierazi gabeko gatazka emozional baten ondorioa direla (de Gutch eta Fischler, 2002).
Sintoma fisikoak beraz, gaixotasun baten zein ondoez emozionalaren adierazleak izan daitezke. Fenomenologikoki, gainera, ez dira bereizten batzuk eta besteak: ondoez emozionalaren sintoma fisikoak eta gaixotasun baten seinale direnak
berdin-berdin hautematen dira. Are gehiago, sintoma fisiko «errealek» eta «psikosomatikoek» elkarri eragiten diote. Gauza arrunta da lesio edo zauriak sortutako
mina estres emozionaleko egoeretan areagotzea, eta gutxitzea —eta agian desagertzea— ongizatezko uneetan, zauri edo lesioak gutxi gorabehera bere horretan
jarraitzen badu ere. Izan ere, sintoma fisikoen bizipena guztiz baldintzatuko dute
prozesu psikologiko eta sozialek, aurrerago ikusiko dugun bezala.
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5.2.1. Sintoma fisikoen bilakaera
Sintoma fisikoek gaixotasun behagarri baten seinale ez direnean, zer bilakaera izan dezakete? Zertan bihurtu ahal dira? Lehenik eta behin, esan beharra dago
sintoma fisiko gehienak etorri diren bezala desagertu egiten direla, eta esperientzia
hau hain da arrunta, non esan baitezakegu egoera osasungarri baten parte direla
agertu eta desagertzen diren sintoma fisikoak. Alabaina, sintoma fisikoen agertze
eta desagertze natural honetaz gain, gaixotasun behagarri eta ezagun baten parte ez
direnean, bi bilakaera desberdin izan ditzakete sintoma fisikoek. Bilakaera posible
bat da gaixotasun psikiatriko baten garapena. Sintoma fisikoak gaixotasun psikiatriko askoren sintomatologiaren parte dira: depresioa, antsietatea, elikaduraren nahasteak, nahaste somatomorfoak, nahaste faktizioak… zerrenda luzea da (APA, 2000).
Halere, gaixotasun behagarririk gabe sintoma fisikoek sarriago beste bilakaera bat izaten dute, «sindrome somatiko funtzionalak» deritzona, hain zuzen ere
(Barsky eta Borus, 1999). Sindrome hauek beren artean oso desberdinak baldin badira ere, komunean dutena da sintoma fisiko mingarri edo ezatseginek sortzen
dutela ezgaitasun fisiko eta soziala ehun-kalte frogagarririk gabe. Hemen biltzen
dira etiologia organiko garbirik ez duten hainbat gaixotasun, eta funtsean sintomen
arabera antolatzen direnak: fibromialgia, neke kronikoaren sindromea, Amerikako
Estatu Batuetako soldaduek jasaten duten Golkoko gerrako sindromea, egoitza
gaixoaren sindromea edo sentikortasun kimiko anizkoitza. Oinarri organikoa aurkitu ez bazaie ere, onartu egiten da gaixoaren sufrimendua eta mina benetakoak direla. Sintoma fisikoekin erlazionatzen diren gaixotasun psikiatriko zein psikosomatiko hauei ez zaie oraindik tratamendu eraginkorrik aurkitu, egoera honek pazienteengan frustrazio handia sortzen duelarik. Gainera, tratamenduen eraginkortasun baxuak gaixotasunaren inguruko zama ekonomikoa handitzen du, pazientearentzat zein osasun-sistemarentzat.
Sintoma fisikoak zer diren eta haien bilakaera posibleak azaldu ondoren, hurrengo lerrootan eredu biopsikosozialaren oinarriak ezagutzera emango ditugu, laburki baldin bada ere, eta sintoma fisikoen ulermenera bideratuko ditugu azalpenak.
5.3. EREDU BIOPSIKOSOZIALA
Eredu biopsikosoziala 80ko hamarkadan sortu zen medikuntzan nagusi zen eredu
biomedikoari emandako erantzun gisa. Eredu biomedikoa Descartes filosofoak
proposatutako dualismoan oinarritzen da: alde batetik egongo litzateke res extensa
edo gorputza, mekanizismo kimiko-fisiko bati lotuta, eta beste aldetik res cogitans
edo gogamena egongo litzateke, kimiko-fisikoa ez den dinamika bati atxikirik
legokeena (Guerra, 2004). Descartesen dualismoa medikuntzan erredukzionismo
fisiko-kimikoan gorpuztuko da, non osasuna eta gaixotasuna maila fisiko-kimiko
batean definituko diren. Descartesen proposamena argitaratu zen garai bertsuan
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—XVII. mendean— hasi ziren gorputzaren eta garunaren lehenengo disekzioak
egiten, eta denbora baten buruan, gorputzaren zein gogamenaren —garunaren—
funtzionamenduaren azalpenak mekanizismo kimiko-fisikoaren eremuetara bilduko
ziren. Horrela, edozein gaixotasun, gorputzekoa zein mentala, azken batean
gorputzaren sustantzia kimikoen desoreka batekin lotu zen (Guerra, 2004).
Eredu horrek ekarpen oso inportanteak egin dizkio giza osasunari eta gizateriari. Gaixotasun kutsakorren tratamenduak, esate baterako, milioika pertsonen
bizitza salbatu du, eta gauza bera esan genezake egungo kirurgiaz. Nolanahi ere,
ikuspegi horrek muga handiak izan ditu ere, erredukzionismo kimiko-fisikoak
kanpoan uzten baititu osasunaren beste determinatzaile nagusiak: gaixotasuna eta
osasunaren dimentsio psikologikoa, soziala eta kulturala. Era berean, eredu biomedikoak pazientea den pertsona alboratzen du, tratamenduan zentraturik. Jarrera
horrek bi ondorio ekarri ditu: alde batetik pazientearen baitan dauden errekurtsoen
erabilera eza, eta bestetik, eta ondorio orokorragoekin, medikuntzaren deshumanizazioa.
Gogamenak gorputzean duen eraginaz kontziente, George Engel izeneko
osagile eta ikertzaile estatubatuarrak eredu biopsikosoziala proposatu zuen (Engel,
1977). Bere eredurako Sistemen Teoria Orokorrean (von Bertalanffy, 1981) oinarritu zen. Teoria horretan proposatzen da natura ezin dela ulertu haren osagaiak indibidualki ulertuz, hau da, sistema konplexuak ulertzeko beren osagaien funtzionamendua ez ezik, sistema horien antolamenduan parte hartzen duten mailen arteko
erlazioak ere ulertu behar direla; gestalt psikologo zaharrek zioten bezala: «Osotasuna parteen batura baino gehiago da». Osasunaren eremura etorrita, Engelek
gizakia kokatuko du konplexutasun gutxiagoko eta gehiagoko maila desberdinen
artean (ikusi 1. irudia). Hala, proposatuko du gaixotasunaren eta osasunaren arteko
dinamika ulertzeko maila biologikoa ez ezik, pertsonen dimentsio psikologikoa,
soziala eta kulturala funtsezkoak izango direla diagnostiko egokiak eta erabilgarriak egiteko.
Azpimarratzekoa da eredu psikosozialean ez dela proposatzen maila bakoitzaren eragin banakakoa, hau da, nahaste bat maila biologikoan esplikatuko dugu,
eta beste nahaste edo problema bat maila psikologikoan edo sozialean; oso bestela,
proposatu egiten da edozein osasun-arazotan maila guztiek eragingo dutela eta
eragingo diotela elkarri, beren eraketa hierarkikoaren ondorioz (ikusi 2. irudia).
Azpimarratu behar da, orobat, eredu biopsikosozialean ez dela esaten arazo medikoen jatorria biologikoa, psikologikoa edo soziala denik, hiru mailok eragiten dutela
baizik, kausa-aniztasun baten ikuspegitik. Osasun-arazo bat ulertu nahi badugu,
eredu biopsikosozialaren arabera gizakiaren hiru maila horien eragina eta
elkarreragina kontuan hartu beharko dira, hanka-motz geratu nahi ez bada.
Eredu biopsikosozialari aurkari berri bat sortu zaio azken hamarkadetan,
ikuspegi konstruktibista hain zuzen ere (Gergen, 1992). Ikuspegi horren arabera,
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errealitatea sozialki eraikia izan den zerbait da, eta objektibotasuna eta errealitatearen kontzeptuak interes eta talde sozialen indarren arabera eraiki eta sostengatzen
dira. Ikuspegi honek hedapen handia izan du hainbat esparrutan —hezkuntzan,
psikologian edo soziologian, esate baterako—. Generoaren ikerketa eta analisian
ere garrantzia handia hartu du ikuspegi honek, proposatuz sexuari —maila biologikoari— atxikitako ezaugarri asko eta asko benetan eraikuntza soziala den generoari zor zaizkiola (Barberá, 2004).
HIERARKIA SISTEMA
(antolaketa mailak)
Biosfera
Gizartea-Nazioa

Kultura-Azpikultura

Komunitatea
Familia
Bi pertsona

PERTSONA
(esperientzia eta portaera)
Nerbio-Sistema

Organoak/Organo-sistemak

Ehunak

Zelulak

Organuloak

Molekulak

Atomoak

Partikula azpi-atomikoak

1. irudia. Sistema naturalen hierarkia eredu biopsikosozialean (Engel, 1980).
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5.4. SINTOMA FISIKOEN IKUSPEGI BIOPSIKOSOZIALA
Esan dugun bezala, sintoma fisikoek maila biologiko, psikologiko eta sozialaren
eragina jasoko dute beren hautemate-prozesuan. Hiru maila horietan generoaren
araberako desberdintasunak aurkitu dira. Ikus ditzagun zein diren desberdintasun
horiek.
5.4.1. Maila biologikoa
Emakumezkoek sentitzen dituzten sintoma fisikoen oinarrian haien gorputzetan gertatzen diren hainbat funtzio fisiologiko konplexuren eragina dagoela onartzen
da. Hilerokoak, esate baterako, emakumezkoaren bizitzaren parte nagusienean
hormonen jariaketan aldaketa ziklikoak suposatzen ditu, eta sarri sintoma fisikoen
bizipena arrunta izaten da hilerokoaren une jakin batzuetan (Hyde, 1995). Sintomatologia hau estuki lotzen da ere maila psikologikoarekin, egoera patologikoak
sar daitezkeelarik (ikusi liburu honetan, Aperribai, Alonso-Arbiol eta Balluerka).
Hilerokoaz gain, haurdunaldi eta erditzeak sintoma fisikoen bizipen areagotuago batekin lotzen dira. Adinean aurrerago, menopausia izan ohi da beste fenomeno biologikoa maila psikologikoa eta soziala ukituko dituena ere, eta emakumezkoarengan sintoma fisiko andana bultzarazi dezakeena (Anarte, 1997).
Aipatutako faktoreek eragingo dute emakumezkoengan gorputzetik datorren
informazioarekiko arreta eta kontzientzia bat, oro har, gizonezkoek ez dutena. Honela, garbi ikusten da emakumezkoen bizitza biologiko naturalak gizonezkoen
bizitza biologiko naturalarekin konparatuz konplexutasun askoz ere handiagoa
duela eta konplexutasun horrek eragingo du neurri batean sintoma fisikoen bizipen
handiago bat. Edonola, eredu biopsikosozialari jarraikiz, bizipen biologikoa integratu egingo da maila psikologikoan eta honek maila sozialean, gizartearen balio
eta onespenek eragin modulatzaile handia dutelarik fenomeno hauetan guztietan.
5.4.2. Maila psikologikoa
Prozesu psikologikoek eragingo diete gorputzaren barrenetik datozen pertzepzioei. Potentzialki sintoma fisikoak prozesu psikologiko anitzek modula baditzakete ere, idazki honetan bi prozesutan zentratuko gara: arretan eta egozpenetan.
5.4.2.1. Arreta eta sintoma fisikoak
Arretak goi-mailako funtzio psikologikoen artean leku nagusi bat hartzen du.
Izan ere, arreta zer lekutan jartzen den, gauza batzuetaz edo besteotaz izango gara
kontziente. Horrela, sintomen pertzepzioan eragiten duen faktore psikologikoetako
bat da arreta. Pennebaker-en (1982) arabera, barneko eta kanpoko estimuluak
lehiatzen dira banakoaren arreta bereganatzeko, aldi berean informazio kopuru
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mugatu bat prozesatzeko gaitasuna dugulako bakarrik. Horrela, kanpoko estimulaziorik ez dagoenean, pertsonok joera handiagoa dugu arreta gorputzean jartzeko, eta
ondorioz egoera hauetan sintoma fisikoak errazago hautemango ditugu.
Prozesu orokorra aipatu bezalakoa baldin bada ere, badirudi gizonezkoek eta
emakumezkoek modu bereiziak dituztela gorputzaren barne-egoerak atzemateko.
Laborategiko hainbat esperimentutan ikusi izan da gizonezkoek gaitasun
handiagoa dutela beren pultsazioak, urdaileko aktibitatea, odol-presioa eta odoleko
glukosa maila ezagutzeko.

MAILA SOZIALA
(gizarte-balio eta praktikak, tradizioak, eraketa soziala, generoaren araberako
estereotipoak, etab.)

MAILA PSIKOLOGIKOA
(prozesu psikologikoak: arreta, egozpenak, sinismenak,
balioak, emozioak, motibazioak, etab.)

MAILA BIOLOGIKOA
(sintoma fisikoak:
funtzionamendu fisiologiko
normala, gaixotasunak, estresa,
etab.)

2. irudia. Sistemaren baitako mailen arteko elkarrekiko dependentzia
eta erlazioak (Engel-engandik (1980) moldatua).

Beste informazio-iturri batzuk baimentzen direnean, emakumezkoen gaitasuna
beren aktibitate fisiologikoa ebaluatzeko gizonezkoena baino altuagoa da (Pennebaker, 2000). Hau da, barne-sentsazioetan soilik oinarritu beharra dagoenean,
gizonezkoek egiten dute barne-egoeraren hautemate doiagoa; testuinguruaren informazioa eskuragarri dagoenean, ordea, —e.b., egunaren ordua, lekua, emozioak,
edo pentsamenduak—, emakumezkoek gaitasun hobea agertzen dute barne-egoerak
hautemateko. Kontuan hartzen badugu emakumezkoak bereziki sentikorrak direla

106

Generoa aztergai Psikologian: egungo ikerketak

testuinguruaren informazioarekin, beren gorputz-sintomen hautemateak neurri handi
batean bizitzen ari diren egoeraren estresagarritasuna islatuko du. Sintoma fisikoen
berri emateak, ondorioz, testuinguruaren araberako gorabeherak adieraziko lituzke
emakumezkoentzat eta soilik aldaketa fisiologikoak gizonezkoentzat. Generoaren
araberako desberdintasun hauek egokitzaileak zein desegokitzaileak izan daitezke.
Horrela, testuinguruak edo elikadurarekin lotutako faktoreren batek ondoez fisiko
arina sortzen badu, emakumezkoen testuinguruarekiko sentikortasunak babestu
ahal ditu kalte horretatik, eta hori gizonekin zailago gertatuko litzateke.
Bestetik, faktore sozialek eragingo dute emakumeen arreta barnerantz orientatzea, eta, ondorioz, sintoma fisikoak errazago hautematea. Esan dugun bezala,
barne eta kanpoko estimuluen arteko lehia dago pertsonen gogamenean, eta kanpoestimulu interesgarririk ezean, barne-informazioak lehentasuna izango du kontzientzian. Dakigunez, nahiz eta azken hamarkadetan asko aldatu den, oraindik emakumezko askok denbora luzea ematen dute etxean. Etxean ari den emakumeak, lan
errepikakorra eta monotonoa egin behar du, egoera hori sintoma fisiko gehiago
sentitzera eraman dezakeen zerbait izanik. Etxetik kanpo lan egiten duenean, kanpo-estimuluek eragin dezakete kanporanzko arreta gauzatzea eta, ondorioz, sintoma
fisiko gutxiago hautematea. Alabaina, sarri alde handia egoten da emakumearen
prestakuntza mailaren eta egiten duten lanaren artean; gutxiespen-egoera horrek
interes falta bultzatu eta, ondorioz, handitu dezake berriro sintomen hautematea.
Azkenik, bakarrik bizitzea uler daiteke kanpo-estimulazio falta gisa eta ikusi izan
da bakarrik bizi diren pertsonek, edo sare sozial txikiak dituztenek, sintoma fisiko
gehiago sentitzeko joera dutela. Kontuan hartzen badugu batez beste emakumezkoak gizonezkoak baino bost-hamar urte gehiago bizi direla (Martínez, Novo
Arbona, Elizondo eta Almirante, 2006), ondoriozta dezakegu emakumezko heldu
asko bakarrik edo bakar samar daudela, kanpo-estimulazio gutxiagorekin eta,
ondorioz, sintoma fisiko gehiagorekin.
Sintoma fisikoekiko emakumezkoen arreta areagotua oraindik handiagotua
gelditzen da gizonezkoen arreta ezaren ondoan. Ikerketetan ikusi izan da gizonezkoek informazio gutxi jasotzen dutela gorputzetik, eta, oro har, informazio hori
gutxiesteko joera dutela. Estereotipo sozialen eragina jarrera honetan nabarmena
da, ikusi izan baita osasun-prozedura mediko mingarri baten aurrean, gizonezkoek
min adierazpen handiagoak egiten dituztela osasuneko profesionala emakumezkoa
denean gizonezkoa denean baino (Courtenay, 2000). Beraz, nahiz eta gizonezkoek
informazio somatiko gutxiago izan emakumezkoekin konparatuta, daukaten informazioaren hautematea oso baldintzatua dago gizonezkoaren rolari atxikitako gorputzarekiko sentikortasun ezaren balioagatik. Gorputzari kasu ez egiteko jarrera
honek eragiten du prebentzio- eta osasun-neurriak ez hartzean, eta aldi berean
azken horrek gizonezkoen morbilitate- eta hilkortasun-tasa nabarmen altuagoetan
(Martínez, Novo Arbona, Elizondo eta Almirante, 2006).
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5.4.2.2. Egozpenak eta sintoma fisikoak
Desberdindu behar dira pertsona batek gorputzean izan ditzakeen sentsazioei
jartzen dien arreta eta sentsazio horietatik eratortzen dituen esanahiak, inplikazioak
eta ondorioak. Proposatu izan da sentsazio somatikoei eratortzen zaizkien kausek
eta aurreikusten zaizkien ondorioek eragin handia dutela sintomak berauek hautemateko moduan (Cioffi, 1991). Adibide bat izan daiteke eskuak hotz edukitzea.
Lehenik, sintoma hau izan daiteke ingurumen hotzaren eragina, eta ondorioz
sentsazio neutroa, inongo osasun-baliorik gabekoa. Bigarrenik, eskuak hotz edukitzea interpretatu ahal da odol-zirkulazio desegokiaren ondorio gisa, horrela sintoma fisikoa bihurtuz. Hirugarrenik, sintoma fisikoek interpretazio psikologikoa
izan dezakete. Emozioak —bereziki emozio biziak— aktibazio fisiologikoaz batera
azaltzen dira, eta emozio positibo zein negatiboek eraman dezakete atxikia hainbat
sintoma fisiko. Emozioen eta sintoma fisikoen arteko harreman hau mintzairan
ikusi ahal da, esate baterako, esaten denean norbaitek esandako zerbaitek «hotz»
utzi gaituela. Laburbilduz, sintoma fisikoen aurrean pertsonek egin ditzakete hiru
egozpen mota: a) egozpena inguruneari, eta ondorioz sintomak osasun-baliorik ez;
b) egozpena norberaren osasunari, eta sintoma fisikoa somatiko bihurtu; eta c) ondoeza psikologikoari egotzi, eta sintoma fisikoa psikologiko bihurtu. Gai honen
inguruan uneoro kontuan izan behar dugun gauza bat da egozpen hauek batzuetan
«zuzenak» direla, hots, sintoma fisiko batzuk norberaren osasunari edo egoera psikologikoari egoztea zuzena dela. Egozpen osasuntsuan, beraz, batzuetan sentitzen
ditugun gauzak inguruneari egozten dizkiogu, beste batzuetan norberaren gorputzari, eta, beste batzuetan, norberaren egoera psikologikoari. Beti egozpen mota
berdina egitea, ordea, problema klinikoen sorrerarekin erlazionatuta dago (de
Gutch eta Fischler, 2002).
Alabaina, behatu da emakumezkoek joera handiagoa dutela sentsazio somatikoak gaixotasunei egozteko gizonezkoek baino (Gijsbers van Wijk eta Kolk,
1997). Azalpen gisa proposatu da emakumezkoen prozesu fisiologiko asko arreta
medikoz inguratzen direla (hilekoa, haurdunaldia, erditzea, menopausia). Sozializazioari dagokionez, emakumezkoak inplikatuago daude bizitzan zehar osasunardurekin gizonezkoak baino, emakumezko izaten baitira tradizionalki familia
osoaren osasuna zaintzapean hartzen dutenak. Faktore hauek eraman ditzakete
kasu batzuetan emakumezkoak jatorri organikoko egozpena gehiegi egitera.
5.4.3. Maila soziala
Testuinguru sozialek eragin dezakete banakoaren ongizatea edo ondoeza fisikoa pertsonen emozioetan duten eraginaren bitartez. Gero eta ikerketa multzo zabalago batek dio emozioak estuki lotuta daudela osasunarekin. Emozio positiboek
estresaren ondorio fisiologiko negatiboak ezabatzen dituzte eta, oro har, banakoaren baliabide biologiko, psikologiko eta sozialak berreskuratzea ahalbidetzen dute
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(Fredrickson, 2005). Emozio negatiboak, ordea, estresaren erreakzio fisiologiko ezosasungarriekin lotuta daude, hots, adrenalina, noradrenalina eta kortisolaren jariaketarekin, sistema immunologikoaren funtzionamenduaren inhibizio eta gutxitzearekin, etab., estres-egoeretan nerbio-sistema autonomoaren aktibazio handiagoak
sintoma fisikoak areagotzen dituelako (Glaser eta Kiecolt-Glaser, 2005).
Horregatik, jendearengan emozio negatiboak bultzarazten dituzten gertakari
sozialek ondorio fisiologiko neurgarriak sortzen dituzte. Hori behatu ahal izan zen,
esate baterako, 90eko hamarkadan Errusian eta Sobiet Batasun ohiko lurraldeetan
gertatutako bizitza-esperantzaren beherakada itzelean sozialismoaren egitura politiko-ekonomikoetatik merkatu libreko ekonomiara igaro ondorengo lehenengo urteetan, nozitutako egonkortasun politiko eta ekonomiko ezaren ondorioz (Brunner
eta Marmot, 2006).
Bestetik, lan-esparruko hainbat faktorek zuzenki eragiten dute pertsonen osasunean eta hautematen dituzten sintoma fisikoetan. Hainbat faktore soziolaboralek,
hala nola laneko isolamendu mailak, egiten den lanaren gaineko kontrol mailaren
eta exijentziaren arteko orekak, eragin dezakete osasunaren egoera orokorrean. Lanak osasunean eragiten duen neurriari begira, ezaguna da emakumezkoek duten langainkarga, kalean eta etxean egiten baitute lan batera, seme-alaben heziketa eta arduraz gain. Gainera, emakumezkoek generoaren araberako estresatzaile espezifikoak jasan behar dituzte (genero-indarkeria eta genero-diskriminazioa), emakumeen estres mailan eragina dutenak eta gizonezkoek jasan behar ez dituztenak
(Baez, 1994). Ikus dezagun orain nola lotzen diren faktore sozial horiek maila psikologikoarekin, zehatzago estresaren bizipenarekin, eredu biopsikosozialak proposatzen duen moduan. Bereziki, izaera sozialeko baina ondorio psikologikoak eta
biologikoak dituen estresaren fenomenoari erreparatuko diogu, emakumezkoen
sintoma fisikoekin izan ditzakeen harremanei arreta berezia eskainiz.
5.4.3.1. Estresa eta aurre egitea (I): «fight or flight» erantzuna
Estresa Mendebaldeko lurralde eta gizarte modernoetako gaitz endemiko eta
zorigaiztokoa da. Egoera estresagarrietan, gorputzean erantzun psikofisiologiko
konplexu bat martxan jartzen da, zenbait hormonaren parte-hartzea eskatzen duena
(Sapolsky, 1995). Estres-egoeretan gorputzak ematen duen erantzunari «estresaren
erantzuna» edo «borrokatu ala ihes egin erantzuna» (fight or flight response) deritzo. Erantzun horretan, gogamenak mehatxu edo arriskua hautematen du eta horren
ondorioz nerbio-sistema zentralak bi erantzun automatiko martxan jartzen ditu,
biak giltzurrun gaineko guruinen kitzikapenaz. Batean giltzurrun gaineko guruinen
muina kitzikatzen da eta adrenalina eta noradrenalina sustantziak jariatuko dira, eta
bestean, giltzurrun gaineko guruinen azalean eraginez kortisol deitzen den sustantzia jariatuko da odolera (Sapolsky, 1995). Sustantzia horiek guztiak estres-erantzunaren ezaugarrien oinarrian daude: bihotzaren eta arnasketaren azkartzea,
glukosaren mobilizazioa muskuluetara, gantzaren kontsumoa, etab.
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Erantzun hau, espezieen bilakaeraren bitartez iritsi zaiguna, berez ona eta egokitzailea baldin bada ere, epe luzera kaltegarria suertatzen da osasunerako (McEwen,
1998). Horrela, estresa hainbat gaixotasun hilgarriren oinarrian dago, gaixotasun
kardiobaskularrak kasu. Larritasun maila horietara iritsi gabe —edo iritsi aurretik—
estresa sintoma fisikoen multzo oso zabal batekin lotzen da (ikusi 1. taula).
Emakumezkoek, etxez kanpoko lanaz gain, etxeko lanen eta seme-alaben zaintzaren ardura hartzen dute modu nabarmenean, «lanaldi bikoitza» deitu izan dena
gauzatuz (Baez, 1994). Horrela, gaua iristean, arestian aipatutako estres-erantzuna
desberdina da generoaren arabera. Aurkitu izan da gizonezkoetan, gauean, estresaren
hormonek (adrenalina, noradrenalina, kortisola) behera egiten dutela nabarmenki,
horrek duen osasunerako balio positiboarekin, eta emakumezkoenek gora, loaldiak
duen osasunerako balio positiboa gutxituz (Lundberg eta Frankenhaeuser, 1999).
Atseden falta horrek eragiten du ere ongizate psikologikoan eta sintoma fisikoen bizipenean. Aipatutako ikerketako emakumezkoek, gizonezkoekin alderatuta,
adierazi zuten denbora-presio handiagoa, lan-eskakizunen presio handiagoa, tentsioa,
nekea, haserrekortasuna, eta sintoma fisiko gehiago (Lundberg eta Frankenhaeuser,
1999). Beste ikerketa batzuek lotu dituzte sintoma fisikoak eta emakumezkoen
autoestimua eta asebetetze maila etxeko lanekin. Hartara, aurkitu da autoestimu
baxua eta etxekoandre gisa asebetetze maila baxua zuten emakumezkoek sintoma
fisiko gehiago zituztela (Matud eta Bethencourt, 2000). Matud-ek (2004) lagin handi
batekin egindako ikerketa batean aurkitu zuen emakumezkoek esanguratsuki
altuago puntuatu zutela estres kronikoan eta eguneroko estresatzaile txikietan.
Emakumezkoek estres-egoera larriagoak bizitzeagatik garrantzi berezia izango du nola egiten dioten aurre estreseko egoerei. Problemei aurre egiteko modu
asko baldin badaude ere, proposatu da modu hauek guztiak bi multzo nagusitan
sartzen direla: problemetara bideratutako aurre egitea, eta emozioetara bideratutako aurre egitea (Lazarus eta Folkman, 1986).
Lehenengoan biltzen dira estres-sortzailea den arazo edo egoera ezabatzeko
edo aldatzeko egin ditzakegun gauzak: problemari aurre egin, eman beharreko
pausoak ondo planifikatu, informazioa eskatu, etab. Bigarren multzoan, aldiz, problema aldatu ezin denean sortzen diren sentimendu negatiboak arintzeko ariketak
sartuko lirateke: emozioak atera, sostengu emozionala eskatu, problemetatik distraitu, etab. Bi prozesuok lotuta daudela onartzen baldin bada ere —hots, tentsio
emozionala husteak lagunduko du hobeto pentsatzen, edo/eta problemaren aurreko
planifikazio egoki eta zehatz batek barne-egoera emozionalean positiboki eragingo
du—, estresa eta aurre egitearen literatura zientifikoan garrantzi handiagoa eman
izan zaio problemetara bideratutako aurre egiteari, uste baita hori dela problema
errealaren gain eragiten duen aurre-egite mota; bigarrena emozio negatiboen
arintzea litzateke soilik, problemaren gain eraginik izango ez duena.
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Aknea
Droga-mendekotasuna
Aerofagia
Aftak
Libidoaren aldaketak
Alkoholismoa
Alopezia
Bularreko angina
Anorexia
Antsietatea
Bihotz-arritmia episodikoak
Artritis erreumatoidea
Asma
Bulimia
Dermatitis atipikoa
Diabetesa
Buruko min tentsionalak
Ultzeradun kolitisa
Depresioa
Diarrea
Dispepsia
Min kronikoa
Raynauden gaixotasuna
Epilepsia
Idorreria

Eiakulazio goiztiarra
Fobiak
Hipertentsioa
Hipogluzemia
Inpotentzia
Miokardioko infartua
Insomnioa
Lunbagoa
Migraina
Bat-bateko heriotza
Goragalea
Obesitatea
Obsesioak
Amets gaiztoak
Istripuetarako joera
Psoriasia
Seborrea
Heste narritakorraren sindromea
Buru-hilketa
Dardarak
Nahaste eskizofrenikoak
Hilerokoaren nahasteak
Tumoreak
Ultzerak
Baginismoa
Gonbitoak

1. taula. Estresarekin potentzialki lotutako nahasteak eta sintoma fisikoak
(Amigo, Fernández eta Pérez-en lanetik (1998) moldatua).

Generoari dagokionez, aurkitu izan da gizonezkoek problemetara bideratutako aurre-egitea gauzatzen dutela gehiago emakumezkoek emozioetara bideratutako
aurre-egitea egiten duten bitartean (Matud, 2004; Matud, Avero, López, Marrero eta
Carballeira, 2001; Ptacek, Smith eta Zanas, 1992). Horrela, emakumezkoek aurreegite emozionala egiteko joera handiago horrek ez luke arazoa konponduko, eta
ondorioz, estres-egoera eta berari lotutako sintoma fisikoak luzatuko lirateke, eta
gaixotasun larriago baten sorrera erraztu. Ondorioz, lehenengo begiratu batean,
itxura eman dezake gizonezkoek egiten dutela aurre-egite «zuzena» eta emakumezkoek aurre egite «okerra». Lehenengo begiratu gehienei gertatzen zaien bezala,
ez litzateke oso zuzena izango, azken urteotan emozioak eta osasunaren arteko erlazioari buruzko ikerketek beste irudi bat ekarri baitute. Gero eta ikerketa multzo
zabalago bat enpirikoki frogatzen ari da emozioen espresioa onuragarria dela oso
osasunarentzat (Eisenberg, 2003; Panagopoulou, Kersbergen eta Maes, 2002;
Pennebaker, 1993; Ryff eta Singer, 2003), eta kontrakoa ere, hau da, emozioen
inhibizioa ez dela osasungarria (Butler et al., 2003; Kemeny, 2007). Horrela, ema-
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kumezkoek egoera estresagarrietan emozioetara bideratutako aurre-egitea gauzatuko luketenean osasunarentzako erantzun babesgarri eta egokitzailea gauzatuko
lukete, eta kontrakoa ere, egoera estresagarrien aurrean gizonezkoek aurrera eramaten duten emozioen inhibizioa eta problemetara zuzendutako aurre egitea ez da
beti egokitzailea eta osasungarria izango.
5.4.3.2. Estresa eta aurre egitea (II): «tend and befriend» erantzuna
Bada beste desberdintasun bat gizonezkoen eta emakumezkoen artean, estresari eta beroni aurre egiteari dagokienez. Shelley Taylor, Los Angeleseko Unibertsitateko psikologiako ikertzailea jabetu zen estresaren ikerketan emakumezkoak ez
zituztela hartzen subjektu gisa, berauen ziklo hormonal konplexuek fight or flight
erantzun psikofisiologikoa ikusten zailduko zutelakoan. Horrela, Taylor-ek eta bere
ikerketa-taldeak ekin zioten emakumezkoen estres-erantzuna ikertzeari, eta aurkitu
zuten gizonezkoen estresaren aurreko fight or flight erantzun psikofisiologiko arruntaz gain, emakumezkoek beste erantzun psikofisiologiko berezitu bat bideratzen
zutela, tend and befriend (zaindu eta lagun izan) deitu zutena (Taylor et al., 2000).
Teoria horren arabera, emakumezkoek eboluzioaren bilakaeraren ondorioz jaso
izan dute bigarren erantzun psikofisiologiko bat estresaren aurrean. Kontuan hartzen bada animalia-erreinuan emeek ardura nabarmenagoa hartzen dutela kumeen
zainketa eta hazkuntzan, emeek fight or flight gisako erantzun emango balute
(hots, harrapariari eraso edo ihes egin), kumeen babesa eta superbizipena zalantza
larrian jarriko litzateke. Horregatik, ikertzaileon arabera, emeen bigarren erantzun
psikofisiologiko honek kumeak babestera eta beste eme batzuen laguntza eta babesa
bilatzera eramango lituzke (Taylor et al., 2000). Portaera honen oinarrian oxitozina
izeneko hormona egongo litzateke, zeinak hainbat giza prozesu fisiologiko kontrolatzen dituen. Genero biotan aurkitu ahal bada ere, emakumezkoetan funtzio bereziki garrantzitsuak betetzen ditu, hala nola umetoki eta baginaren zabaltzea
erditzean eta titiburuaren estimulazioari erantzutea edoskitzaroan (Taylor, Klein,
Gruenewald, Gurung eta Fernandes-Taylor, 2003). Bestalde, oxitozinak nerbiosistema sinpatikoa eta ardatz hipotalamiko adrenala erregulatzeko gaitasuna du, eta
ondorioz, estresari lotutako sintomatologia fisikoa eta ondoez emozionala arintzeko gaitasuna ere.
Ikertzaileon arabera, mekanismo psikofisiologiko honek azalduko luke generoaren araberako desberdintasun nagusietako bat —nagusiena ez bada—, hots,
emakumezkoen joera talde-sostengua bilatzeko gizonezkoen aldean (Taylor et al.,
2003). Ikerketa anitzetan aurkitu da sostengu sozialak estresak dakarren sufrimendua arintzen duela (Cohen eta Herbert, 1996). Sostengu soziala erlazionatu da gaixotzeko probabilitate eskasago batekin, gaixotasuna agertzen denean errekuperazio
azkarrago batekin eta gaixotasun larri baten ondorioz hiltzeko probabilitate gutxiagotuarekin (Páez, 1993).
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5.4.3.3. Estresa eta aurre egitea (III): sozializazioa eta egitura-hipotesiak
Egoera estresagarrien aurrean emakumezkoen eta gizonezkoen artean aurkitutako desberdintasunek beste azalpen mota batzuk izan dituzte ere. Sozializazioaren
hipotesiak dio gizonezkoak eta emakumezkoak hezkuntza desberdindua jasotzen
dutela egoera estresagarriei aurre egiteko moduari dagokionez. Sexu-rolen estereotipoen arabera, gizonezkoei irakatsiko litzaieke egoerei modu instrumental eta
zuzen batez aurre egiten, eta emakumezkoei, aldiz, sostengu soziala bilatzen eta
emozioak espresatzen (Ptacek et al., 1992).
Beste hipotesi teoriko batek —egituraren hipotesia izenaz ezagutzen dena—
enfasia jartzen du estresa sortzen duten egoeren izaeran. Horrela, planteatu da generoaren araberako aurre-egitean topatu ahal diren genero-desberdintasunek zerikusia dutela egoeren izaerarekin, hau da, emakumezkoek eta gizonezkoek aurkitzen dituzten estres-egoerak desberdinak direnez gero, aurre egitea ere desberdina
izango dela. Hartara, aurkitu zen adin ertaineko pertsonetan emakumezkoek familia eta osasunarekin erlazionatutako estres-egoera ugariagoei egin behar zietela
aurre, eta gizonezkoek lana eta diruarekin zerikusia zuten estres-egoerei (Billings
eta Moos, 1981; Matud, 2004).
Azkenik, ikerketa multzo zabal batek aurre-egitean desberdintasunak aurkitu
dituen arren generoaren arabera, badira aurre-egitean generoaren araberako alderik
aurkitu ez duten ikerketak. Emaitza horiek eraman dituzte ikertzaile batzuk proposatzera generoaren araberako aurre-egitearen desberdintasunak sexu-rolen estereotipoen igurikapenen ondorioa direla eta ez dutela oinarri enpirikorik, eta emakumezkoak eta gizonezkoak ez direla bereizten egoerei aurre egiteko unean (Hamilton
eta Fagot, 1988; Keller, 1988).
5.5. ONDORIOAK
Lan honetan saiatu gara adierazten nola eragiten dioten elkarri gizakiaren dimentsio
biologikoak, psikologikoak eta sozialak sintoma fisikoen bizipenean. Ikerketa
anitzek diotenez, dimentsio hauen elkarrekintza desberdina da generoaren arabera.
Emakumezkoen gorputzak informazio somatiko ugariagoa transmititzen du, gizonezkoen gorputzarekin alderatuta. Informazio ugariago horrek bultzatzen ditu
emakumezkoak arreta handiagoa jartzera sintoma fisikoetan eta sentitzen dutena
beren gorputzen funtzionamenduari gehiago egoztera, sintoma fisikoek biologikoak
ez diren beste jatorri batzuk izan ditzaketenean ere (emozionala, soziala, testuinguru fisikoarena …). Gainera, emakumezkoen gain gizarteak jartzen duen lankargaren ondorioz, emakumezkoek estres handiagoa jasotzen dute, eta horrek eragiten
du ere beren sintoma fisikoen kopuru handiagoa. Halaber, sintoma fisiko horiek,
estres-egoera mantentzen bada, gaixotasun larriagoen aitzindariak izan daitezke.
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Sintoma fisikoak, estresaren eta generoaren arteko harremana azalduko luketen ikuspegiak, bestetik, ez datoz bat. Laburki, esan genezake tend and befriend
ikuspegiak oinarri biologiko ebolutiboa ematen diola emakumezkoen sostengu sozialeko aurre-egite bereziari, generoaren araberako rol eta estereotipoetan oinarrituagoak diren beste ikuspegi sozialago batzuen aurrean (sozializazioa eta egiturahipotesiak, kasu).
Zein da azaldu diren ikuspuntuon artetik benetan gertatzen dena adierazten
duena? Ikuspuntu zientifiko batetik, galdera horri zehaztasunez erantzun ahal izateko, bi hipotesiok kontuan hartuko lituzkeen ikerketa edo ikerketa multzoa egin
beharko litzateke, zeinak gizonezkoen eta emakumezkoen aurre egiteko estrategiak
neurtuko lituzkeen egoera desberdinetan eta adin-tarte desberdinetako subjektuekin.
Lan honen egileon ezagutzara, behintzat, ez da iritsi horrelako ikerketarik gauzatu
denik.
Halere, eta balizko ikerketa hori egiten den bitartean, hausnarketa eta espekulazio teorikoa zilegi dira. Gure aburuz, nature or nurture deitu izan den eztabaida,
alegia, giza naturaren erantzulea ote den geneen bitartez jaso dugun herentzia edo
gizartearen indar moldatzaileen ondorio garen eztabaida zaharkitua gelditzen ari
da, gero eta ikerketa kopuru handiago batek frogatzen duelako bi indarron eragin
ezinbestekoa. Giza garapen eta antolaketaren konplexutasuna ikusirik, zaila da
pentsatzea faktore sozial eta kulturalen garrantzia ukatu daitekeenik. Generoaren
kasuan, nabarmena da gizonen lehentasuna bermatze aldera antolatutako gizartean
emakumezkoei irakatsi egin zaiela helburu honekin bateragarriak diren rol pasiboak garatzen, eta rol horiek ondorio psikologiko eta biologikoak izango dituzte.
Bestetik, gorputzaren eta gogamenaren arteko harreman konplexuan gero eta ageriagoan gelditzen ari da gogamenak eragiten diola gorputzari, eta alderantziz ere,
maila biologikotik psikologikorako eragina kontrakoa bezain gertagarria dela
(Ader, 2007; Maiers, Watkins eta Fleshner, 1994). Beraz, emakumezkoen eta gizonezkoen gorputzetan azaltzen diren gertakariek izan ditzakete elkarreraginak maila
psikologiko eta sozialekin.
Idazki honetan proposatu da eredu biopsikosoziala generoaren araberako sintoma fisikoak ulertzeko. Gure arloan —ikerketan eta arlo akademikoan oro har—
lan handia dago egiteke, eredu biopsikosoziala bere osotasunean frogatzen duten
ikerketa gutxi gauzatu baitira. Ikerketa soziologiko askok aztertu dute zer-nolako
presio eta diskriminazio negatiboak jasotzen dituzten emakumezkoen hainbat bizitza-esparrutan (lanean, familia-arduretan, etab.). Ikerketa hauek ez dute zuzenean
osasun-aldagaiak neurtzen, eta alderantziz, osasun-aldagai biologikoak kontuan
hartzen direnean ikerketa-testuingurua medikoagoa denez, normalean egiturazko
faktore sozioekonomikoak ez dira neurtzen. Egoera honek —hots, aldagai biologikoak, psikologikoak eta sozialak aldi berean jasotzen dituzten ikerketen eskasiak—
hutsune edo gabezia gisako bat ekarri du eraketa sozialen ezaugarriak gorputze-
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raino nola iristen diren ulertzerakoan. Bide honetan pauso batzuk eman dira
gutxiengo batzuekin, esate baterako gutxiengo etnikoek jasandako arrazakeriaren
ondorio biopsikosozialekin. Adibide gisa, Amerikako Estatu Batuetako pertsona
beltzek erakutsi izan dute beti gaixotasun kardiobaskularretarako joera nabarmenki
altuagoa. Duela oso gutxira arte hipotesi onartuena zen osasun-arazo horrek jatorri
genetikoa zuela, hots, beltzek zuriek baino zaurgarritasun genetiko handiagoa
zutela gaixotasun kardiobaskularretarako. Berriki, ordea, beste hipotesi bat espazioa
hartuz joan da: pertsona beltzak modu desproportzionatuki altuan daude inguruneko estresaren eraginpean (arrazismoaren adierazpenak), eta horregatik dituzte
pertsona zuriek baino hipertentsioan eta heriotza-kausa orotan prebalentzia maila
altuagoak (Clark, Anderson, Clark eta Williams, 1999). Are gehiago, pertsona beltzek arrazismoko sentimenduekin borrokatzeko erabiltzen dituzten moduek —sarri
emozioak inhibituz— eragiten dute beren erreaktibitate kardiobaskularraren eta lasaitasun-egoerako odol-presioaren igotzea (Armstead, Lawler, Gorden, Cross, eta
Gibbons, 1989). Horrela, proposatu izan da arrazismoko pertzepzio kronikoek bat
egiten dutela aurre egite pasiboago batekin eta, ondorioz, nerbio-sistema autonomoaren aktibazio luzeago batekin, zeinak eragingo dituen igoera egonkorrak
atseden-egoerako odol-presioan, gaixotasun kardiobaskular askoren aurresale
ezaguna berau (McNeilly et al., 1996).
Lan honen idazleon iritzirako, antzeko eredu bat aplikagarria izango litzateke
emakumezkoen kasurako. Emakumezkoak egoera bidegabe eta diskriminatzaile
askori aurre egitera behartuta daude. Diskriminazio-egoeretan bizitutako sufrimenduaren partekatze sozialak babestuko lituzke nahaste batzuetatik —e.b., nahaste
kardiobaskularretatik— baina agian ez beste nahaste batzuetatik (esate baterako,
min- eta neke-sindromeetatik). Sostengu soziala osatu beharko litzateke beste aurre
egiteko modu zuzenago batzuekin diskriminaziozko egoerei behar bezala aurre
egiteko. Hipotesi biopsikosozial batek, beraz, hau proposa lezake: emakumezkoen
sintoma fisiko ugariagoen jatorria ez legoke bakarrik beren biologiaren egitura eta
funtzionamenduan, gizarteak ezartzen dizkien diskriminazioak eragiten duen estresean baizik. Emakumezkoek nagusiki egiten duten aurre-egite modu partekatuena —sostengu emozionala— ez litzateke berez nahikoa diskriminazioak sortutako estresari aurre egiteko, eta horren ondorioz sintoma fisiko ugariak jasango
lituzkete, estres eta nekearekin erlazionatutako gaixotasunak garatzeko probabilitatea handiagoak izanik. Berriro ere, lan honetako egileon ezagutzan, hipotesi hau
oraindik frogatzeke dago.
Eta gizonezkoak? Lan honetan zehar leku eta lehentasuna eman zaie emakumezkoen sintoma fisikoen izaera eta jatorriari. Halere, osasunari dagokionez, gizonezkoen sintoma fisikoen —sintoma fisikoen ezaren— ikerketak garrantzi handia
du ere. Izan ere, gizonezkoek ez dute sintoma fisikoen hautemate handirik. Fenomeno honek neurri batean oinarri biologiko bat izango luke, gizonek ez baitituzte
emakumezkoek dituzten konplexutasun biologikoak. Edonola, moldaera sozial bat
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ere badago, egungo maskulinitate-ereduaren balio bat baita gorputzarekiko sentikortasun eza. Gorputzarekiko sentikortasun ez horrek eragingo du sakonki sintoma
fisikoen pertzepzioan. Proposatu da generoaren araberako balio honek eragin
handia duela gizonezkoek erakusten duten hilkortasun-prebalentzia nabarmenean,
gorputzetik datorkigun informazioa ez prozesatzean ez direlako behar diren osasunneurriak hartzen (Courtenay, 2000; Martínez et al., 2006). Gaixotasun fisikoez
gain, gorputzetik datorren informazioa ez ulertzeko joerak eragina du ere osasun
mentalean. Bada, esate baterako, alexitimia izeneko nahaste psikologikoa, emakumezkoen artean arraroa dena eta bereziki gizonezkoengan gertatzen dena. Alexitimia sentimenduak identifikatzeko, deskribatzeko eta aktibazio emozionalarekin
erlazionatutako sentsazioak bereizteko zailtasuna da (Otero Rodriguez, 1999).
Aurkitu izan da, gero eta alexitimia handiago batek sintoma fisiko gehiago nozitzeko probabilitatea eta hauekin lotutako gaixotasun psikosomatikoak pairatzeko
probabilitatea handitzen duela (Deary, Scott eta Wilson, 1997). Beraz, gizonezkoekin arazoa da sozialki bultzatutako sentikortasun ezak haien osasunean negatiboki
eragiten duela, horren ondorioz osasun-neurririk ez dutela hartzen. Gainera, beren
aurre-egite estrategiak mugatuko lirateke problemaren aurre-egite instrumental zuzenera, eta sostengu sozialak ematen duen osasunarentzako babesa galduko lukete.
Uste dugu, deskribatutako bi aldagaiok, neurri zabal batean moldagarriak direla
hezkuntza eta eragin sozialaren bitartez. Zalantzarik ez dugu lan psikopedagogiko
honek ondorioak emango lituzkeela gizonezkoen osasun hobeagotu batean.
Amaitzeko, gure aburuz emakumezkoen eta gizonezkoen osasuna nabarmenki hobetuko litzateke haurrei txiki-txikitatik erakutsiko bagenie beren gorputzetik
datorren informazioa entzuten eta ulertzen. Sintoma fisikoak gaixotasun baten
seinale izan daitezkeen neurrian, haien pertzepzio zuzenak lagun lezake osasunneurri egokiak jartzen. Bestetik, sintoma fisikoak estres eta ondoezaren adierazleak diren neurrian, bizitzen ari garen egoera batez egiten dugun balorazioa dira,
nolabait esateko, «benetako» balorazio bat, balio eta igurikapen sozialetatik at
gelditzen dena. Horrela, gizonezkoek eta emakumezkoek beren gorputzetatik datozen sintoma fisikoekin duten harremana konplexua dela esaten ari zaigu eta gorputzari entzutea eta ulertzea derrigorrezko elementua dela osasuna ondo kudeatzeko.
Hau guzti hau kontuan hartuta, umeei irakatsi beharko genieke gorputza ez dela
«gure zerbitzura dagoen gauza bat», gu geu baizik, eta gorputzetik datorkiguna,
sarri, informazio oso baliotsua izaten dela unean bizi dugun egoerak gugan nola
eragiten duen ulertzeko. Hezkuntza mota honek lagunduko luke osasuna beren
kabuz kudeatuko luketen pertsonak bideratzen, jakingo luketenak beren barrenetan
gertatzen dena kanpoan gertatzen denarekin konexioan jartzen, beren osasunaren
onerako.
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6. Sexu-arazoak eta sexu-nahasteak generoikuspegitik: emakumeen benetako sexu-arazoak
Itziar Alonso-Arbiol
6.1. SARRERA
Denbora luzez emakumezkoen sexualitatea ez da intereseko gaia izan; sexualitatearen adierazpen gozagarriak (eta haren ezintasunak) gizonezkoen eremura mugatu izan dira. Baina bi mugarri aipa daitezke emakumeen sexualitatearen gozabidea bilatu dutenak: bata, sexu-askapeneko mugimenduaren sorrera 60ko eta 70eko
hamarkaden artean, eta bestea, berriagoa den enpresa farmazeutikoen interesa,
batetik, patologiak azpimarratzeko eta, bestetik, hauen aurkako sendabideak
komertzializatzeko. Lehenengoak emakumeen desirak aske adierazteko bultzatzean aldarrikapen kutsua zuen bitartean, bigarrenak bestelako kateak ezarri nahi
dizkie emakumezkoei. Sexu-arazoen existentzia eta garrantzia hedatzearen azpian,
helburu komertzial argiak antzeman daitezke enpresa farmazeutikoen mezuetan.
Hauek nagusiki tentetzearen nahasteaz eta gizonen sexualitateaz arduratu dira
—kezka handien eta, hortaz, diru gehien sortzen duena delako—, baina emakumeengandik gastu potentziala ere etor zitekeela ikusirik, arreta zuzendu dute haien
sexualitatera. Hauek emakumeen sexu-arazoetarako «soluzioak» proposatzen
hasten ari direla ohartarazi zuten emakumezko sexu-terapeuta batzuek (Loe, 2001;
Tiefer, 1996, 1999, 2000) eta eztabaida alor medikora ere hedatzen hasi da
(Moynihan, 2003).
Emakumeen sexualitatea, hortaz, ikusezina izatetik eredu medikalizatu baten
prismatik ikusia izatera pasatu da. Azken joera horri erantzuteko, ordea, bada beste
planteamendu alternatibo bat egiten duen korrontea. Piluletatik ihesi, emakumeen
sexu-arazoez beste ikuspuntu bat duen talde batek dihardu, hain zuzen, sexuheziketaren bidea eta emakumeen espezifikotasuna azpimarratzen dituena (ikusi
Kaschak eta Tiefer, 2001). Ikuspegi tradizionaletik urruntzen den beste proposamen hau helarazi nahi diegu irakurleei orri hauetan.
Kapitulu honetan, lehendabizi, sexu-patologiaren ibilbidea egingo da, bertan
tradizionalki egon den eredu moralista jorratuko da hasieran, geroko atalean egungo sexu-erantzunaren eredu fisiologikoa aurkezteko. Emakumeen ikusezintasuna
edo eredu androzentriko organizistak gainditzen dituzten proposamen batzuk
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aurkeztuko dira ondoren: eredu zirkularra eta eredu ez-lineala. Horren ostean,
emakumeen sexu-erantzunaren inguruko uste desegokiak aurkeztuko dira, hauek
gainditzen dituzten birkontzeptualizazioak ere agertuz. Azkenik, emakumeen sexuarazoen ikuspegi berri bat duen sailkapena azalduko dugu.
6.2. SEXU-PATOLOGIA: EREDU MORALETIK EREDU
AURREZIENTIFIKORA
Sexualitatearen ikerketaren historiaurreak bi ezaugarri nagusi zituen: haren moraltasuna eta haren patologizazioa (Alonso-Arbiol, 2000). Guk hirugarren ezaugarri
bat ere aipa genezake, zoritxarrez soilik historiaurrearen elementua ez den arren:
emakumeen sexualitatearen ukapena. Hortaz, emakumeen sexualitatea nola jorratzen zen (edo hobeto esanda, nola ez zen jorratzen) ikusiaz batera, sexualitatearen
morala eta patologizazioaren oinarriak aztertuko ditugu lehendabizi.
Sexualitatearen aldi aurrezientifikoan, Europa osoan pentsamolde judu-kristauak izandako eragina erabatekoa izan zen, bai aldaera katolikoan bai protestantean, eta sexualitatearekin lotzen zen guztia sekretupean egoten zen (Foucalt,
1976). Okerrena zen pentsamolde judu-kristauak garaiko morala ezarria zuela, eta
moral hori mendetan zehar sexofobikoa izan dela, sexualitatearen ikerketa oztopatuz. Gauzak horrela, ez da harritzekoa osasun sexualeko irizpideen azpian moralaren zeinuak ikustea, eta antzematen ziren jokabide patologikoak, degeneratiboak
eta desbideratuak, ez-moraltzat jotzea. Izan ere, Eliza Katolikoarentzat onartezina
zen guztia, degeneratibotzat eta patologikotzat jotzen zen Jainkoaren proiektuan
sartzen ez zelako (López, 1993/94). Zentzu horretan, Lanas (1997) kategorikoagoa
da dioenean ezen historian zehar sexualitatearen inguruko diskurtsoa nekez
urrundu dela moralaren zurruntasunetik edota erlijioaren problematizaziotik.
6.2.1. Sexu-patologiak edo «sexualitatea txarra da»: moralaren irizpideak
sexualitatearen azterketan
Zientziaren lehen aztarnak, oraindik ere, sexologiaren aro zientifikokoak kontsideratzen ez direnak baina sexualitatearen ikasketa zientifikoa luzaroan baldintzatu dutenak, moral judu-kristauaren eskutik etorri dira, eta nagusiki honako ideia
hauetan antzematen dira (López, 1986): onanismoan (edo masturbazioaren patologizazioa) eta espermatorrean.
Aldi aurrezientifiko sexofobiko honetan, oro har, aktibitate sexuala kaltegarritzat jotzen zen. Garai hartan masturbazio-hipotesia indartsu mantendu zen.
Horren arabera, aktibitate sexual oro gaitzesgarria bazen ere, masturbazioa jokaera
iraingarria, kaltegarria eta gaixotia zen (Moreno, 1990). Ondorio larriak zituen
gaixotasuna kontsideratzen zen. Autoestimulazioa edozein aktibitate sexual baino
kaltegarriagotzat hartzen zen, ekintza honetan ez baitago kanpo-kontrolik eta adin
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goiztiarretatik neurriz kanpo praktikatu baitaiteke. Proposamen hau, Tissot
autoreari egozten zaiona, ideologizatuta zegoen erabat, eta bere jarrera baieztatzen
zuten masturbazioari buruzko ekarpen zahar edo berrietan bakarrik oinarritzen zen,
ideia horiek ezeztatzen zituztenak isilduz edo ahaztuz.
Jakina, masturbazioaz mintzatzean, gizonezkoen ekintzari egiten zitzaion
aipamena, besteak beste, emakumea sexualitaterik gabeko izakia zela ulertzen
zelako. Autore askoren lanetan ikusi zen moral erlijiosotik postulatu medikoetan
oinarrituriko honen legitimaziorainoko desplazamendua. Beste adibide bat dugu
Acton autorearekin, zeinak 1857. urtean idatziriko lan batean emakumeek sentsazio
sexualik esperimentatzen ez dutelako ideiak defendatzen dituen. Emakumeak ez
badira «deprabatuak», haurrena bezalako inozentzia sexuala esperimentatzen dute,
senar-emazte erlazioak barne.
Testuinguru horretan sexualitatea psikiatren eskutik hasi zen ikertzen, horren
azterketa jokabide-nahasteetatik abiatuz burutzen baitzen beti. Izan ere, paradoxikoa dirudien arren, sexualitate normalaz hitz egiten hasi aurretik garatu zen sexupatologia. Sexualitatea osasungarria zer zen definitu edo ulertu aurretik, garai arteko
pentsalariek edo «zientzialariek» sexualitatearen arazoez (askotan bekatuez ere)
hitz egiten zuten. Eta patologiaren bidetik, hipotesi masturbatorioak izugarrizko
eragina izan zuen ospe handiko autoreengan ere. Adibidez, Henry Maudsley psikiatra ingelesak, 1867an eta Tissot-en lanaren eraginpean, Autoerotismoaren
eromena idatzi zuen. Bertan masturbazioa, suizidioa eta hilketa gauzatzeko
probabilitatearekin erlazionatzen zen.
Geroago, ordea, arrazoia nagusitzen hasiko da zientzialarien artean eta
Maudsley-k berak bere aurreko lana zuzendu eta «Eromena eta autoerotismoa»
izena eman zion. Lan zuzendu horretan, masturbazioak nerabezaroaren berezko
zailtasunekin duen erlazioa kolokan jartzen saiatuko da. Beste modu batera
adieraziz, masturbazioaren ondorio kaltegarriak frogatzen dituen datu zientifikorik
ez dagoela aitortzen hasiko dira (Comfort, 1977). Hala ere, ordura arteko ideia
pseudozientifikoen inertzia mantendu egingo da «sexu-moralisten» artean XX.
mendera arte (Brecher, 1970).
Garaiko «zientzia ofizialak» moral meneratzailearen legitimazioan paper
garrantzitsua jokatu zuelako ideiaren ildotik jarraituz, XIX. mendean nahigabeko
isurketari buruz zabalduriko ideia nagusiei aipamen laburra egitea merezi du, ideia
hauek, bulkada sexualari buruzko aurreiritziek gertaeren analisiko objektibotasuna
noraino deformatu zuten ikusteko balio baitute. Horrela, L’Allemand autoreak
nahigabeko galera seminalak, gonorrea bezalako gaixotasuntzat hartzen zituen eta
«espematorrea» deitu zion horri bere Galera seminal inboluntarioak liburuan.
Deskarga horiek gauez nahiz egunez gerta zitezkeen, azken hauek arriskutsuenak
zirelarik.
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Ustezko gaixotasun horren eboluzioa honakoa litzateke: ondorioak hasiera
batean minimoak dira baina gaixotasuna progresiboa da. Isurketak gehitu egiten
dira eta osasuna okerrera joaten hasiko da. Espermaren kalitatearen murrizketa
gertatuko da, ernalketarako baliogabea izatera helduz. Nerbio-sistema ere ukiturik
suertatzen da, ahulezia orokor bat eraginez, kontzentrazio-gaitasuna murriztuz,
ikusmena kaltetuz, eta potentzia muskularra ahulduz. Gaixotasun honen amaierako
fasea apoplexia atake bat izatera iritsi daiteke, eritasun honen ondorio bereizgarria
baita. Tratamendua nerabe batentzako ia ezinezkoa zen konponbide bakarra «tratu
sexuala» baitzen. Masturbazioa, aipatu dugun bezala, ikaragarri kaltegarria zen
nahaste larrien oinarria zelako. Emagalduekin ibiltzea ez zen gomendagarria,
espermatorreak ahultasun handia baitzekarren eta honek kutsapen benereoa
gertatzeko arriskua handiagotzen baitzuen. Irtenbide bakarra ezkontzea zen beraz,
gertaera oso zaila nerabeentzat. Gaixotasunaren bilakaera tragikoa zen.
Laburbilduz, ikus dezakegu sexualitatearen azterketaren lehen oinarriek kutsu
moral eta karga patologizatu handia zutela. Gizonen sexualitatearen bizipen gehienak arazotsuak zirela adierazten zen, eta emakumeenak, bestetik, guztiz ahaztu
egiten ziren.
6.2.2. Sexu-patologiarako lehen hurbilpen aurrezientifikoak
Sexualitatearen ikerketan aritu ziren lehen autore gisa kontsideratu izan dira
Häussler, Kaan, Krafft-Ebing eta Ellis, eta bereziki azken biak. Ezberdintasun
handia dago lehen hiru autoreen, batetik, eta Ellis-en artean, bestetik. Lehenengoek
sexualitatearen ikerketa zientifikoa neurri handi batean planteamendu moraletan
egiten dute, eta soilik patologiari tartea eginez; Ellis, ordea, moraletik aldendu eta
sexualitatearen alderdi normalaz ere arduratu zen (Alonso-Arbiol, 2000).
Psikiatriatik egindako lehen ekarpenak Häussler eta Kaan autoreengandik datoz (Brecher, 1970). Lehenak desbideratze sexualak jokaera psikiko anormalekin
hertsiki erlazionatuak daudelako ideia defendatzen zuen, beste gaixotasun psikikoetan bezala, baieztatu zuelako badagoela elkarrekiko erlazio bat psikearen eta
sexu-sistemaren artean. Kaan autoreak bulkada sexualaz ziharduen. Haren ustetan,
aktibitate sexual gehiegik bulkada handiagotzen du, baina zeharka sistema sexualaren ahultasuna inplikatzen du. Eta alderantziz, gutxiegizko aktibitate sexualak
ahultasun zuzena dakar eta ugalketa-gaitasuna iraungitzen du. Sexu-aberrazio edo
desbideratzeen honako sailkapen teorikoa proposatu zuelako ere ezaguna da, eta
bertan azpimarragarria da, sailkapeneko sei kategorien artean, maitasun lesbikoa
aipatzen dela. Hau da, emakumeen sexualitateaz (eta bere balizko patologiaz) hitz
egin zuen, emakumeek sexu-bulkadak badituztela nolabait onartuz.
Hala ere, aipatu bi autore horiek baino gehiago, Krafft-Ebing hartzen da
sexualitatearen ikerketa zientifikoaren aitzindaritzat, sexologiaren historia ikertzen
duten lan gehienetan autore polemiko gisa azaltzen bada ere. Alde batetik, aitortu
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beharra dago ekarpen handia egin zuela bere patologia sexualaren taxonomiarekin,
bere garaiko osotuena eta sistemikoena. Beste aldetik, zientzia ofizialetik, gizakiaren izaera sexualari buruz zuen ikuspuntu negatiboan ageri den moral nagusiaren
legitimatzaile handia izan zela ere esan behar da.
Buru-nahasteetan interesa zuen medikua zen; epaitegietan peritu-lan egiten
zuen, bereziki mota sexualeko hilketetan jarduten. Krafft-Ebing-ek (1886) giza
bulkada sexuala beste jokaeren azpian dagoen motibazio indartsua zela zioen, baina era berean oso arriskutsua. Horren arriskutsua ezen edozein desbideraziok gizakia gaizkile bihur zezakeen. Horregatik, aldi aurrezientifikoan kokatzen bada ere,
argi dago argumentu «zientifiko» hauek garaiko moral sexual nagusia berresten
zutela, hauen planteamendu orokorrak bulkada sexuala kontrolatu eta erreprimitu
egin behar dela esaten baitzuen, haren funtzio bakarra ugalketarena izanik.
Testuinguru honetan, adierazpen sexualaren murrizketa minimoetaraino
beharrezkoa da gizabanakoarentzat eta gizartearentzat. Ez da harritzekoa, beraz,
gaur egungo sexualitatearen inguruko talde erreakzionarioenentzat eta fundamentalistenentzat Krafft-Ebing erreferentzia-autore nagusietako bat izatea. Patologiaz
arduratzen zen arren, berak konpartitzen zuen garai viktoriarreko normaltasunaren
irizpide akritiko viktoriarra. Hau da, mutil gazte normal bat neska gazte normal
batek erakarria sentitzen da. Neskak ere berdina sentitzen du. Maitemindu egiten
dira, ezkondu egiten dira eta betirako pozik bizi dira. Jokaera sexuala koitora mugatzen da ahal den modurik kastuenean. Testuinguru horretan ulertzen da emakume «normalak» ez duela sentimendu sexualik (Brecher, 1970). Hortaz, sexualitatearen ikerketa aurrezientifiko honek ere, kasu askotan moralean eta ikuspegi patologizatuan ditu bere erroak, emakumearen sexualitatearen agerpena oraindik
ukatuz.
Sexualitatearen ikerketaren bestelako norabidea, Ellis autorearen eskutik datorkigu (Alonso-Arbiol, 2000; Brecher, 1970), eta sexologia garaikidearen aitzindaritzat har daiteke. Moral viktoriarraren giroa bizi izanik ere, bere irakaspenak
bestelakoak izan ziren, eta sexualitatearen normaltasuna eta moraletik kanpoko
baieztapen iraultzaileak planteatu zituen. Garaiko teoriak modu akritikoan sinetsi
beharrean, datuak biltzeari ekin zion (bere sexualitatetik hasita) eta sexualitatearekin loturiko gaixotasunek —onanismoa eta espermatorrea— inolako funtsik ez
zutela jabetu zen. Havelock Ellis-en ekarpen handienetako bat, sexologia modernoaren funtsezko postulatuetako bat ezartzea litzateke: sexualitatearen erlatibitate indibidualaren eta kulturalaren kontzeptua, alegia. Bere ikerketetan Kinseyren, Masters eta Johnson-en eta beste sexologo moderno batzuen aurkikuntza asko
aurreratu zituen Ellis-ek XIX. mendearen bukaera eta XX. mendearen hasieraren
artean, besteak beste garai hartako emakumeen sexualitateaz eginiko behaketa
iraultzaileak:

126

Generoa aztergai Psikologian: egungo ikerketak

• Emakumeen desira falta mito viktoriarra besterik ez da. Errealitatean,
emakume batzuk askoz erotikoagoak dira gizonezko asko baino, eta erlazio
sexualetan paper aktiboa hartzen dute.
• Orgasmoa berdintsua da emakumeengan eta gizonengan. Orgasmo
multiplea/anizkoitza emakumezkoen artean ohikoa den fenomenoa da.
• Gizonezkoen inpotentzia eta emakumeen frigidotasuna, fisiologikoak baino
fenomeno psikologikoagoak dira.
• Emakume helduen frigidotasunaren faktore nagusietako bat haurtzaroan eta
nerabezaroan pairatutako errepresio sexuala da. Gizonezkoaren ezjakintasunak, baldreskeriak eta baldartasunak —bereziki klitoriak betetzen duen
paperaren gaineko ezjakintasunak— osatzen dute bigarren faktore garrantzitsuena.
Horretaz gain, Ellis-ek bestelako jarrera ere bazuen gai sozialei dagokienez
(Brecher, 1970). Gauzak horrela, eskubide-berdintasuna, emakumeen eskubide sexualak, dibortzio-askatasun handiagoa eta antisorgailuak debekatzen zituzten legeen abolizioa aldarrikatu zituen. Ondorioz, esan daiteke emakumeen sexualitateaz
eta emakumeek zituzten (dituzten) benetako arazoak zein ziren asmatu zuen
lehenengoetarikoa dugula Ellis.
6.3. SEXU-PATOLOGIA: EREDU PSIKOFISIOLOGIKOAK
Sexu-patologiaren lehen sailkapen eta gaitzen deskribapen teorikoen ondoren,
moraletik askatuz hasi ziren sexologo modernoak. Horretan guztian, Masters eta
Johnson (1966) autoreek eginiko lehen saio esperimentalak izan dira mugarria.
Bertatik eratorri zen giza erantzun sexualaren zikloaren deskribapena, zeinean
egun dauden sexu-patologien sailkapen zabalduenak —DSMrena (American
Psychiatric Association, APA, 2000) eta ICDena (Osasunerako Mundu Erakundea,
OME, 1992)— oinarritzen diren. Egun, Masters eta Johnson-en zikloa ezagutzen
dugun giza erantzun sexualaren lehenengoa izan ez den arren (ikus beste formulazioak 1. taulan), neurketa objektibo sistematikoa erabili den lehendabizikoa izan
da.
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Ellis (1906)

Kinsey, Pomeroy, Martin
eta Gebhard (1953)

Masters eta
Johnson (1966)

Kaplan (1979)

A

-----

-----

-----

Desira

L

Tumestzentzia

Kitzikadura edo tentsioa

Kitzikadura

Kitzikadura

D

-----

-----

Meseta

-----

I

-----

Orgasmoa

Orgasmoa

Orgasmoa

A

Detumestzentzia

Ondorengo efektuak

Ebazpena

-----

1. taula. Giza erantzun sexualaren zikloaren formulazioak
zenbait sexologoren arabera.

6.3.1. Masters eta Johnson/Kaplan-en giza erantzun sexualaren eredu lineala
Masters eta Johnson-ek (1966) adin desberdinetako gizon eta emakume helduak grabatu eta behatu zituzten sexu-ekintza gauzatzen zuten bitartean. Horrela,
sexu-ekintzan gertatzen ziren aldaketa fisiologikoak antzemateko gauza izan ziren.
Horren ondorioz, lau aldi desberdin zeudela aditzera eman zuten: kitzikadura,
meseta, orgasmoa eta ebazpena. Alderdi psikologikoa ere jorratu nahi bazuten ere
(Johnson psikologoa zen, eta Masters medikua), haien lanetan alor psikologikoak
oso tarte txikia hartu zuen. Horregatik, Kaplan-ek (1979) eredua osatu zuen
garrantzizkoa zen alderdi psikologiko batekin, zeina Masters eta Johnson-ek beren
erregistro fisiologikoetan antzeman ez baitzuten. Izan ere, egun meseta eta ebazpen
aldiak, Kaplan-en birformulazioaren ondorioz, desagertu egin dira, eta sexupatologia desira, kitzikadura eta orgasmo aldietatik eraikitzen da.
Masters eta Johnson-en (1966) ereduan azpimarratzeko kontu bat izango
litzateke emakumeengan ezberdintasun bat seinalatu zutela gizonekiko: orgasmo
batzuk lortu ahal izateko gaitasuna, aldi errefraktario edo ebazpenetik pasatu gabe.
Baina funtsean, hiru kritika nagusi egin dakizkioke eredu honi:
• Trataera diferentziala eman nahi bazioten ere (emakumeen eta gizonen
zikloak aparte analizatuz), oso eredu antzekoak proposatu ziren gizon zein
emakumeentzat (Working Group on A New View of Women’s Sexual Problems, «Emakumezkoen Arazo Sexualei buruzko Ikuspegi Berriaren
Lantaldea», 2000; Whipple, 2002).
• Emakume asko ez dira pasatzen aldi guztietatik ereduan proposatzen den
moduan. Adibidez, batzuk sexu-kitzikapenetik orgasmora pasa daitezke
asetasuna lortuz, baina sexu-desira sentitu gabe, edota sexu-desira, kitzikapena eta asetasuna lortu orgasmorik izan gabe (Whipple, 2002). Beste autore
batek (Basson, 2001) zioen ezen emakumeen sexu-desira espontaneoki
baino gehiago zerbaiti erantzunez ager daitekeela, adibidez, bikotekidearen
sexu-interesari erantzunez.
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• Masters eta Johnson-Kaplanen giza erantzun sexualaren eredu hau biologikoa da, eta ez ditu kontuan hartzen plazera eta asetasuna bezalako esperientzia ez-biologikoak (Whipple eta Brash-McGreer, 1997), ezta kokatzen
sexualitatea harreman baten testuinguruan (Working Group on A New View
of Women’s Sexual Problems, «Emakumezkoen Arazo Sexualei buruzko
Ikuspegi Berriaren Lantaldea», 2000). Hortaz, azterketa beraren metodologiak soslai androzentrikoa zuen. Sexu-ekintzaren planteamenduak gizonezkoentzat fisiologiak (eta bere deskarga) duen gailentasuna du abiapuntu,
bizipen sexualaren inguruan dauden beste zenbait elementu albo batera
utzita.
Sexu-ekintzaren planteamendu honek ez luke berez zertan autore haien ikerketen muga izanik. Baina, izan ere, hemen arazo nagusia da eredu fisiologiko hau
(Masters eta Johnson-ena, Kaplan-en ekarpenekin osatua) baliatu dela sexu-arazoen
taxonomiak eratzeko. Emakumeen sexu-arazoak eredu horretatik abiatuz ulertzen
dira. Edonola ere, emakumeen sexu-patologian 19 adituez osatutako mintegi bat
antolatu zen 1999. urtean, eta DSM-IV (APA, 1994) eta ICD-10 (OME, 1992)
sailkapenetan batzen ziren arazoak eta euren definizioak berraztertu ziren (Basson,
Berman, Burnett eta beste, 2000). Adituen bilkura hori laborategi farmazeutikoek
diruz lagundurikoa izan zen, aurreko eta ondorengo urteetan ere antolatu izan diren
bezala —Moynihan (2003)—, eta bertatik Adosturiko Emakumeen Sexu Nahasteen
Sailkapena eratorri zen (ikus 2. taula). Hala eta guztiz ere, esan behar da sailkapen
hori oraindik ere Masters eta Johnson-Kaplanen giza erantzun sexualaren eredu
linealetik eraiki zela, eta egun kritika ugari jasotzen ari dela (adibidez, Kaschak eta
Tiefer, 2001; Sugrue eta Whipple, 2001).
I. Sexu-desira nahaste hipoaktiboa
a. Sexu-desira hipoaktiboa
b. Sexu-higuin nahastea
II. Kitzikapenaren sexu-nahastea
III. Orgasmoaren sexu-nahastea
IV. Minaren sexu-nahasteak
a. Dispareunia
b. Baginismoa
c. Minaren beste sexu-nahasteak
2. taula. Adosturiko Emakumeen Sexu Nahasteen Sailkapena.

Giza sexu-erantzunaren eredu honek emakumeen sexualitatea deskribatzeko
duen balio eza argudiaturik, autore batzuek gabeziak gainditzen dituzten beste eredu batzuk proposatu zituzten: eredu zirkularra (Whipple eta Brash-McGreer, 1997)
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eta eredu ez-lineala (Basson, 2001). Hauek emakumeen sexualitatearen berezitasunak hobeto jasoko lituzkete. Ondoren, bi proposamen hauek deskribatzen dira.
6.3.2. Emakumeen sexu-erantzuna jasotzen duten eredu alternatiboak
Emakumeen sexualitatea deskribatzeko eredu zirkularra (Whipple eta BrashMcGreer, 1997) zein eredu ez-lineala (Basson, 2001) ezberdinak izanik ere,
komunean dute biologiko hutsak ez diren planteamenduak direla. Azken helburua
izango litzateke klinikoen elementu berriak aintzakotzat hartzea, kontsultan
emakumeak egotean elementu horiek balioesteko.
6.3.2.1. Emakumeen sexu-erantzunaren eredu zirkularra
Whipple eta Brash-McGreer (1997) autoreek proposatu zuten emakumeen
sexu-erantzunaren eredu hau. Berau lau aldi dituen Reed eredutik abiatzen da:
sedukzioa (desira hartzen duena barne), sentsazioak (kitzikapena eta meseta),
entrega (orgasmoa) eta erreflexua (ebazpena). Autoreek eredua zirkularra egitean,
sexu-esperientzia atsegingarriek eta asebetegarriek emakumearengan efektu berrindargarria izan dezaketela adierazi nahi zuten, hurrengo esperientzia baten sedukzioaldira eraman zezakeena. Baina, erreflexuan zehar, sexu-esperientziak atsegina eta
asebetetasuna ematen ez badu, agian emakumeak ez du desirarik izango
esperientzia errepikatzeko.
6.3.2.2. Emakumeen sexu-erantzunaren eredu ez-lineala
Basson-ek (2001), bere aldetik, emakumeen sexu-erantzunaren eredu
ezberdin bat proposatu zuen, kasu honetan intimitate emozionala, sexu-estimuluak
eta harremanaren asebetetasuna ere kontuan hartuz. Eredu honetatik ulertzen da
emakumeen sexuaren funtzionamendua gizonena baino konplexuagoa dela, eta
zenbait kontu psikosozialek izugarri eragin dezaketela emakumeen kasuan (adibidez, harremanarekiko asebetetasuna, autoirudia, aurretiko sexu-esperientzia negatiboak). Gauzak horrela, emakumeek desiran oinarritzen ez diren beste arrazoi
batzuk izan ditzakete sexu-aktibitatea gauzatzeko. Bat-bateko sexu-desira ager
badaiteke ere —harreman sexual berri baten aurrean edo bikotekidearengandiko
banaketa luzearen osteko bilkura batean—, harreman iraunkorretan dauden emakume gehienek ez dute askotan bizitzen bat-bateko sexu-desira sexu-aktibitaterako. Azken kasu hauetan, eredu honetatik proposatzen da bikotekidearekiko
intimitate emozionala areagotzea izan daitekeela sexu-aktibitatean jarduteko
motiboa. Ikuspuntu honetatik, intimitaterako desirak eraman dezake emakumea
sexualki kitzikatuta egoteko beste bide batzuk bilatzera, adibidez, hizketaldi,
musika, material erotiko, edota estimulazio zuzenaren bidez. Behin emakumea
kitzikaturik dagoela, sexu-desira agertzen da eta aktibitatean jarraitzera eramaten
du horrek. Asebetetzearen bidean, bestalde, emakumea sexualki asebetetzea
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lortzea oztopatuko duten zenbait zaurgarritasun-puntu egon daitezke. Nolabait
laburbiltzeko, esan daiteke Basson-en ereduan emakumeen sexu-aktibitatearen
helburua ez dela zertan orgasmoa izan, baizik eta asebetetze pertsonala, asebetetasun fisikoaren bidez (orgasmoa) edo asebetetasun emozionalez bidez (bikotekidearekiko intimitate eta konexioko sentimendua) adieraz daitekeena (Basson,
2001; Walton eta Thorton, 2003).
6.3.3. Emakumeen sexu-erantzunaren inguruko usteak zalantzatan jartzen
Emakumeentzat beste sexu-erantzun mota bat bilatu behar delako ahalegin
honetan, beste hainbat autorek ere beren ekarpena egin zuten. Izan ere, Gaixotasun
Urologikorako Ameriketako Fundazioak diziplina ezberdinetako adituak bildu zituen emakumeen datuak errebisatzeko eta emakumeen sexu-erantzunaren inguruan
zeuden usteak birkontzeptualizatzeko (Walton eta Thorton, 2003). Eskainitako
pentsaera-lerro horietan eta proposatutako birkontzeptualizazio berrietan, nolabaiteko bilakaera ikusten da, sexualitatearen ikuspegi ginozentrikoa —emakumearengan zentratua— sartzen dela bertan. Aditu horien ondorioak emakumeen sexuerantzunen inguruko usteak eta birkontzeptualizazioak biltzen dituen taulan ageri
dira (ikus 3. taula).
Ustea

Horren aurreko birkontzeptualizatzea

Arazo sexual organikoak arazo Emakumeen sexu-nahasteek kausa psikologiko,
psikogenoetatik banatu daitezke. interpertsonal, eta biologiko anitz izan ditzakete, eta eragin
hauek ez doaz beti isolaturik.
Emakumeen arrazoi nagusia
Sexua izateko emakumeen motibazioak kausa anitzetatik
sexu-jokabidea burutzeko, sexu- etor daitezke. Harreman berrietan dauden emakumeek
desiraren konturatze kontzientea sarriago izaten dute bat-bateko sexu-desira (pentsamendu eta
edo inkontzientea da (adibidez, fantasia sexualekin) harreman egonkorragoetan dauden
pentsamendu edo fantasia
emakumeek baino, sexuaz gutxiagotan pentsa dezaketenak.
sexualak).
Sexu-desira beti agertzen da
Jada onartzen da kitzikapena askotan gertatzen dela desira
sexu-kitzikapenaren aurrean.
baino lehenago emakumeen kasuan, edo emakumeek
kitzikapena eta desira batera esperimentatzen dituztela.
Sexu-desira ez da emakumeek sexu-aktibitatea burutzeko
arrazoi bakarra; beste motibo batzuk egon daitezke,
bikotekidearekin intimitatea izateko nahia, adibidez.
Emakumeen sexu-kitzikapena
Dirudienez, genitaletan kitzikapeneko zeinuak dituzten
genitalen basokongestioan,
emakume asko ez dira subjektiboki kitzikatuta sentitzen, eta
baginaren lubrifikazioan, eta
emakume asko ez dira ohartzen gorputz barruan izaten diren
genitalen bibrazioa eta kilikaren aldaketa fisiologikoez. Eta genitalen eta titien basokongesigarpenean antzematen da.
tioaz jabetzen direnean ere, horrek ez du zertan korrelazionatu baginaren kitzikapeneko zeinuekin, baginaren
fotopletismografoaz neurtuta. Baginaren lubrifikazioa
gertatzen da emakumeek desirarik ez dutenean ere, edota
sexu-estimulazioaz disfrutatzen ez duten kasuetan ere.

3. taula. Emakumeen sexu-erantzunen inguruko usteak eta birkontzeptualizazioak.
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Emakumeen sexu-erantzunak
egonkor dirau denboran eta
egoeretan zehar.

Emakumeen sexu-erantzuna aldatzen da bizitzan zehar,
faktore askok eragin dezaketela, besteak beste, sexuinterakzioaren testuingurua, haurdunaldia eta menopausia,
egoera medikoa, eta faktore psikologikoak (batik bat
pertsona arteko harremanak). Ikerketak seinalatzen du sexuinteresaren beherakada gertatzen dela adinaz eta menopausia
naturalaz.

Emakumeek ondoeza sentitzen
dute euren sexu-erantzunetan
aldaketak bizitzen dituztenean.

Emakume asko ez dira gaizki sentitzen sexuan interesa
galtzen dutenean edo erantzunaren gabezia bizitzen
dutenean. Emakumeek ondoeza sentitzen ez duten bitartean,
arazo hauek ez dira benetan arazoak eta ez dira klinikoki
adierazgarriak.

3. taula. Jarraipena.

Atal honetan esandako guztia kontuan hartuta, argi dago emakumeen arazo
sexualak beste ikuspuntu batetik deskribatu eta sailkatu behar direla. Zeregin
honetan aritzen den emakume profesional batzuen lantaldearen eskutik datorkigu
taxonomia berri bat.
6.4. EMAKUMEZKOEN SEXU-ARAZOEI BURUZKO IKUSPEGI BERRIA
Orain arte esandakoak, sexu-arazoak beste era batera ulertzera garamatza. Izan ere,
osasun sexualeko irizpideak aplikatuko bagenitu, eredu fisiologiko hertsi batean
kokatzen diren nahasteetatik harago joan beharko genuke. Zenbait zailtasun
aintzakotzat hartu beharko lirateke, zeinen kontra eredu medikalizatu batek ezer
gutxi egiterik daukan, erroak organismoan sustraitzen ez direlako.
Osasun sexuala, sexualitatearen osagai fisiologiko eta psikologikoak barneratzen dituen kontzeptu zabala da. Osasunerako Mundu Erakundeak (OME, 1975),
nortasuna, komunikazioa eta maitasuna positiboki aberastu eta hobetzen dituzten
alderdi emozional, somatiko, intelektual eta sozialak barneratzen dituen izaki
sexual gisa definitzen du osasun sexuala. Mace, Bannerman eta Burton-en (1975)
sexualitatearen kontzeptu osasungarriak ere oinarrizko hiru osagai barneratzen
dituela defendatzen da:
1. Ekintza sexual emankorraz gozatzeko eta etika pertsonal eta sozial baten
bidez onespena erregulatzeko jarrera izatea.
2. Erlazio sexuala nahasten duten edota erreakzio sexuala inhibitzen duten
faktore psikologikoak ez izatea: beldurra, lotsa, erruduntasun-sentimenduak,
sinesmen faltsuak, usteak…
3. Nahaste organikoak, gaixotasunak eta ekintza sexuala oztopatzen dituzten
gabeziak ez egotea.

IV. Faktore
medikoengatiko arazo
sexualak

III. Faktore
psikologikoengatiko
arazo sexualak

II. Bikotekide edo
erlazioarengatiko
arazo sexualak

I. Faktore
soziokultural, politiko
edo
ekonomikoengatiko
arazo sexualak

4. taula. Emakumeen sexu-arazoen sailkapen berria.

A. Ezjakintasuna edo herstura sexu-heziketa desegokiarengatik, osasun zerbitzuetarako sarbide ezagatik, edo beste muga sozial batzuengatik:
1. Esperientzia subjektiboa edo fisikoa deskribatzeko hiztegi falta.
2. Gizakiaren biologia sexualaz eta bizitza-zikloaren aldaketez informazio gabezia.
3. Gizonen eta emakumeen igurikapen, uste, eta jokabide sexualetan genero-rolek duten eraginaren inguruko informazio gabezia.
4. Kontrazepzio edo aborturako, sexu bidezko gaixotasunen (SBG) prebentziorako edo tratamendurako, sexu-traumarako, edo generobortxarako informazio eta zerbitzuetarako sarbide ezegokia.
B. Sexu-ekiditea edo ondoeza, sexualitate egokia edo ideala lortzeko arau kulturalak bete ezin daitezkeen hautemandako ezgaitasunarengatik,
hauek barne izanik:
1. Norberaren gorputzaz, sexu-erakarpenaz edo sexu-erantzunez herstura edo lotsa.
2. Norberaren sexu-orientazioaz edo identitateaz, edota sexu-fantasiez edo desiraz nahasmena edo lotsa.
C. Norberaren azpikultura edo jatorrizko kulturaren eta kultura meneratzailearen arau sexualen arteko gatazketatik eratortzen diren
inhibizioak.
D. Interes-eza, nekea, edo denbora falta familiako edo laneko beharrengatik.
A. Inhibizioa, ekiditea edo ondoeza egoera hauetatik eratorriak: bikotekidearen traizioa, higuina, edo beldurra, bikotekidearen abusua edo
bikotearen botere desberdina, edo bikotekidearen komunikazioaren patroi negatiboak.
B. Desadostasunak sexu-aktibitaterako desiran edo zenbait sexu-praktika burutzean.
C. Ezjakintasuna edo inhibizioa nahiak komunikatzean, edo sexu-aktibitateak hasi, moteldu edo burutzearen inguruko komunikazioan.
D. Sexu-interesaren edo elkarrekikotasunaren galera kontu arrunten inguruko gatazken ondorioz, besteak beste, dirua, ordutegiak, familiako
kideak, edo esperientzia traumatikoak, adibidez, antzutasuna edo haurraren heriotza.
E. Bikotekidearen osasun-egoeragatik edo arazo sexualengatik etor daitezkeen inhibizioak kitzikapenean edo naturaltasunean.
A. Sexu-higuina, mesfidantza, edo sexu-plazeraren inhibizioa faktore hauengatik:
1. Bizi izandako abusu fisiko, sexual edo emozionaletako esperientziak.
2. Atxikimenduarekiko, arbuioarekiko, kooperazioarekiko, eskubideekiko nortasuneko arazo orokorrak.
3. Depresioa edo herstura.
B. Sexu-inhibizioa ekintza sexualaren beldurrarengatik, edo balizko ondorioengatik, adibidez, mina sexu-ekintzak dirauen bitartean,
haurdunaldia, sexu bidezko gaixotasuna, bikotekidearen galera, erreputazioaren galera.
Pertsona arteko egoera segurua, ezagupen sexual egokia eta jarrera sexual positiboak egonik ere, mina edo erantzun fisikoaren gabezia sexuaktibitateak dirauen bitartean. Arazo horiek ondorengo hauetatik erator daitezke:
A. Egoera mediko lokal edo sistemiko asko, sistema neurologikoa, neurobaskularra, zirkulatorioa, endokrinoa edota gorputzaren beste sistema
batzuk eragiten dituztenak.
B. Haurdunaldia, sexu bidezko gaixotasunak, edo sexuari lotutako beste egoera batzuk.
C. Droga, botika edo mediku-tratamendu askoren kontrako efektuak.
D. Egoera iatrogenikoak.
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Osasun sexualaren kontzeptu honek giza sexualitatearekiko irizpide baikor
bat hartzea inplikatzen du. Erlazio sexualen eta pertsonalen helburuak bizitzaren
gozamena areagotzea izan behar du, eta ez ugalketarekin lotzen den ekintza soila.
Baina are gutxiago osasun sexuala irizpide biologikoekin besterik ez duena
parekatzen, eta arazoen aurrean botikak besterik ez duena erabiliko.
Honengatik guztiarengatik, emakumezkoen Arazo Sexualei buruzko Ikuspegi
Berriaren Lantaldeak (Working Group on A New View of Women’s Sexual
Problems) sailkapen berria egiteari ekin zion. Hemendik, sexu-esperientzietan
edozein alderdi emozional, fisiko, edo erlazionalengatik izaten den asetasunik ez
edo nahigabe gisa definitzen ditu arazo sexualak (Kaschak eta Tiefer, 2001). Arazo
hauek, 4. taulan aipatzen diren emakumeen sexu-bizitzako alorretako batean (edo
gehiagotan) ager daitezke.
Emakumezkoen Arazo Sexualei buruzko Ikuspegi Berriaren Lantaldeak eginiko sailkapen hau hainbat profesionalen gidarako egina da. Gauzak horrela, emakumeek dituzten arazoak aztertzeko ikertzaileek, emakumea eta sexualitatea uztartzen dituzten sexu-hezitzaileek, eta emakumeei beren sexu-bizitzan lagunduko
dieten klinikoek, marko berria dute orain sailkapen honekin euren lana hobeto
gauzatzeko. Sailkapen honen zabalkuntza mugatua da, bide ofizialetik ez doalako,
eta enpresa farmazeutikoen interes ekonomikoen zerbitzura ez dagoelako. Hala
ere, lortzen baldin bada kliniko batzuek beren protokoloetan sartzea, emakume
batzuen benetako arazo sexualak entzunda izango direla bermatuko da.
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7. Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoa:
kontzeptua eta ebaluazioa
Leire Aperribai, Itziar Alonso-Arbiol eta Nekane Balluerka
7.1. SARRERA6
Emakumeok gure bizitzaren zati handi batean izaten dugu hilekoa eta horrek garrantzitsu egiten du gertakari hau gure bizitzarako eta gertukoentzako ere. Dena
den, duela gutxi arte isilean eta ezkutuan egon da, tabua izan da. Emakumeok bizi
ditugun aldaketa soziokultural eta politikoei esker, egun beste gaien artean aztertzen ari den esparrua da hilekoarena. Lan honen bidez, gure ekarpena egin nahi
diogu esparru horri hilekoaren inguruan izaten diren pairamen psikobiologikoen
berri emanez, eta Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoari arreta berezia eskainiz.
Kapitulu honen egitura honakoa da. Lehenik, hilekoaren kontzeptua nola
garatu den deskribatuko dugu. Bigarrenik, hilekoaren aurreko nahasteen kontzeptuaren garapena zein izan den jorratuko dugu. Horren ostean, Hilekoaren Aurreko
Nahaste Disforikoa zehatzago jorratuko da. Nahaste horren azterketan, kontzeptuari eta bere garapenari, nahastearekin lotzen diren aldagaiei eta ebaluazioari
emango zaie arreta. Kapitulua bukatzeko, ondorio batzuk azalduko dira.
7.2. HILEKOAREN KONTZEPTUARI HURBILPENA
Hilekoa, egunerokotasunean gertu bezain ikusezin dugun gertaera bat da:
populazioaren erdia osatzen dugun emakumeok bizitzaren zati handi batean izaten
dugu. Baina emakumeontzat gertuko zerbait den bezala, sarri emakumeon artean
partekatzen ez dugun gertaera da; are gutxiago gizonezkoekin. Tabua da eta horrek
hilekoa ulertzeko azalpen desberdinak sortzera eraman gaitu: jendartean sortutakoak eta zientziak garatutakoak.
7.2.1. Hilekoaren kontzeptua jendartean
Hilekoa ulergaitza izan da jendartearen historiaren hasieratik. Historiaurrean
jadanik gizonezkoek harriduraz ikusten zuten nola emakumeek tarteka eta inongo
6. Kapitulu hau Euskal Herriko Unibertsitateko taldeetarako ikerketa-laguntzaz (GIU08/09), eta
Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Errektoreordetzaren diru-laguntzari esker idatzi da, lehen
autoreak beste autoreen zuzedaritzapean doktorego-tesia egin dezan.
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zauririk izan gabe, eta gaixotasunik pairatu gabe, odol-jarioak izaten zituzten (Dalton, 1969). Gertaera hau azaltzeko mito eta sinesmenetara jotzen zuten. Herrietako
sinesmenetan uste izan da hilekoa duen emakumeak ekaitza baretu dezakeela,
edota bere kuttuna etsaiengandik babestu, ukitzen duen oro suntsitu dezakeela eta
abar. Horregatik, hilekodun emakumeak isolaturik egon izan dira eta debekatua
izan dute sukaldea egitea edo tresnak ukitzea. Egun ere badira antzeko sinesmenak, adibidez, maionesa edota beste jakiak moztu egiten direla hilekoaz gaudenean
(Larroy, 1993). Edota hilekoa zikintasunarekin lotzen da; paradoxikoki ere, hilekoa
dugunean buruko hilerik ez dela garbitu behar edota dutxatzea txarra dela uste
duenik ere bada.
Erlijioek ere izan dute zer esan hilekoaren gai honetan; Itun Zaharrak eta
Koranak emakumearekin sexu-harremanak izatea debekatzen zuten, hilekoaz
zegoenean, lizuna eta zikina zela uste baitzen eta lizunkeria hori ukitzen zuen oro
kutsatzen zuela. Egun ere bikote askok ez du sexu-harremanik bietariko bat
hilekoaz dagoenean; edota Japonian emakumeak ezin dira egun horietan familiaaldareetara gerturatu, Urte Berriko ospakizunetan parte hartu, tenpluetara ate
nagusitik sartu edota zeremonietan lagundu (Larroy, 1993).
Edozein kasutan ere, hilekoari buruz dugun informazioa eskasa eta askotan
desegokia izaten da. Neskek lehen hilekoa (menarkia) dutenean, oro har, oso gutxi
jakiten dute honetaz edota informazio okerra edo osatu gabea dute. Sarri eskolan
izaten dute honen berri, edota ama, ahizpa edo lagunengandik jasotzen dute.
Zenbat eta gazteagoa izan menarkia duenean, orduan eta informazio gutxiago
izaten du neskatoak (Johnson, 1988). Azken urteotan gainera, hilekoari lotutako
merkatuak (higienerako produktuen etxeek) eta komunikabideek hilekoari eman
dioten tratamenduak ez du honen ezagutza hobetzen lagundu, aurrez zeuden
estereotipoak (zikinkeria, umore txarra, suminkortasuna, etab.) indartzen baitituzte.
Horrek guztiak mito eta sinesmenak mantentzen laguntzen du.
Herritarren artean informazio eskasia egon den bezala, zientziak ere ez du
ahalegin berezirik egin egundaino hilekoari buruz informazio gehiago izateko
(Larroy, 1993). Aristotelesek hilekoari emandako azalpenak luzaroan iraun du.
Horren arabera gizonaren haziak berarengan darama osatuta dagoen haur txiki bat
eta amaren sabelean handitu besterik ez da egiten, erditzeko unera arte. Hilekoa
elikagaia izango da haurrarentzat eta ondoren haren odol bihurtuko da. Horregatik,
amaren sabelean haurrik ez dagoenean soilik egongo da odol-jarioa.
7.2.2. Hilekoaren kontzeptua zientzian
XVIII. mendearen erdialdean agertu ziren lehendabizikoz obstetriziako lehen
eskuliburuak eta bertan emakumearen anatomia aztertzen hasi zen. Ondorioz,
haurdunaldi eta erditzearen mekanismoekiko interesa azaldu zen; baita hilekoaren
prozesuarekikoa ere.
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Aitzitik, XX. mendean, 60-70eko hamarkadetan, hain zuzen, hasi ziren,
hilekoa eta honi lotutako nahasteak ikerketa-gai izaten, eta ordutik hona aurkituko
dugu horiei buruzko informazio zientifikoa. Horrela, gaur egun badakigu hilekoa
emakumearen ugaltze-aparatuari loturiko gertaera dela. Gutxi gorabehera 11
urterekin hasi eta 50 urtera arte, emakumeen obulutegiak aktibatu egiten direla eta
hilero errepikatzen diren zikloak jartzen direla abian. Ziklo bakoitzean ondorengo
lau faseak bereizten dira (Larroy, 1993):
Folikularra: obulutegia estimulatzen da A gonadotropina hormonaren
bitartez eta era berean obulu baten folikuluaren heltzea eragiten du; horrek
estrogeno hormonak jariatzen ditu eta umetokian endometrioaren mukosa
birgaitzen du.
Obulatorioa: ondoren, A gonadotropina hormonari B gonadotropina
gehitzen zaio, eta horrek folikuluaren haustura eragiten du eta obuluaren
askapena.
Luteinikoa: hustutako folikulua gorputz hori edo luteo bihurtzen da, eta
estrogenoez gain progesterona hormona jariatzen du, endometrioa obulua
hartzeko prestatuz.
Menstruala: ernaltzerik ez bada egon, oxitozina hormona jariatzen du hipofisiak, umetokiko hormetan kontrakzioak eragiten dituena, eta, ondorioz,
endometrioaren mukosa haustuko duena, hileko gisa ezagutzen dugun
fluxua sorraraziz.
Hilekoaren zikloaren luzeran desberdintasunak ageri dira. Oro har, zikloak
batez beste 28 egun irauten duela onartzen da, baina 7 eguneko aldakortasuna
onartzen da. Beraz, zikloaren iraupena 21-35 egun bitartean kokatzen da (Larroy,
1993). Emakume berarengan ere, zikloek aldaketak jasaten dituzte: emakume
berak 22 eguneko aldakortasuna izan dezake zikloen artean, eta nekez izango ditu
iraupen bereko 5 ziklo jarraian (Matsumoto eta beste, 1962). Bestalde, badirudi
urteko sasoi batetik bestera aldatu egin daitezkeela zikloak, udaberrian izanik
ziklorik motzenak (22 egunekoak) eta udazkenean luzeenak (32 egunekoak)
(Hamilton eta Alagna, 1988). Beraz, ziklo bakoitza desberdina izango da emakume
bakoitzarengan, eta, noski, emakumeen artean.
Hilekoaren odol-jarioaren luzapenari dagokionez, 4,6 eguneko batez bestekoa
izango du, 3-7 egun bitartekoa izango delarik (Matsumoto eta beste, 1962). Iraupen
motzagoa izaten du 35 urtetik gorako emakumeengan (Poon eta beste, 1973). Ez dago
bereizketa esanguratsurik ziklo obulatorio eta anobulatorioen artean, azken horietan
7 eguneko odol-jarioak ugariagoak diren arren (Poon eta beste, 1973).
Fluxu kopuruari dagokionez, berau estimatzeko zailtasun handiak daude, alde
batetik neurketa-metodo egokirik ez dagoelako (Borrás eta Pérez-Pareja, 1999), eta
bestetik, kopurua neurtzeko erabiltzen diren autoinformeetan oinarritutako lanek
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subjektibotasun handia izan dezaketelako (Fraser, McCarron eta Markham, 1984).
Adinak badu eragina fluxu kopuruaren hautematean: gazteenei iruditzen zaie fluxu
oso handia dutela eta helduek, aldiz, fluxu ertain edo txikikoa hautematen dute
beren hilekoa (Fraser eta beste, 1984). Era berean, faktore kultural, erlijioso,
familiar edo pertsonalek ere eragina izango dute fluxu kopuruaren hautematean
(Fraser eta beste, 1984).
Hilekoaren erregulartasunak emakumeak hilekoari buruz duen bizipenean
eragin handia du. Beren hilekoa irregulartzat jotzen duten emakumeek zailagoa
aurkitzen dute hilekorako prestatzea (faktore higieniko eta psikologikoak direla
tartean) eta, ondorioz, eguneroko ekintzak murriztera daramatza horrek (Almendro
eta Martínez, 1991). Fluxua, luzapena, sintomak, bizipenak… desberdinak dira.
Honek guztiak zaildu egiten du normaltasuna zein den ulertzea, zikloaren fase
bakoitzaren luzapena zehaztea, baita nahasteak zein diren zehaztea ere.
7.3. HILEKOAREN NAHASTEEN KONTZEPTUARI HURBILPENA
Hilekoaren ezagutza zaila izan bada ere, zer esanik ez horrek eragindako gaitz eta
nahasteena. Aspaldian Hipokrates dismenorreaz (hilekoarekin azaltzen den minaz)
jabetu zen, emakumeen artean askotan gertatzen zela ohartu baitzen. Baina gertaera nabaria izan arren, hilekoaren nahasteek azken urteetan bakarrik piztu dute
interesa (Larroy, 1993), batez ere, 1950eko hamarkadaren erditik aurrera. Orain
arte ez zaie kasu handirik egin, eta askotan profesionalen gutxiespena eragin dute.
Dismenorrea kasuetan (alegia, mina pairatzen denean hilekoa izatean), gertaera
normala dela eta adinarekin edo haurren erditzearekin desagertzen dela esan izan
da, edota kasurik onenean farmakoren bat errezetatu zaie emakumeei.
Azken urteotan hilekoaren eta honi lotutako nahasteen ikerketak piztu duen
interesa, baliteke emakumearen jarduera ekonomikoen aldaketak sortua izatea.
Etxetik kanpo lan egiteak, eta egun jakinetan lanera ez joateak eragiten duen kalte
ekonomikoak, gertakari hau ikertzera bideratu ditu profesionalak. Gainera, botiketan eta ospitaletan eragindako gastuak ere handiak izan dira, eta zer esanik ez
higiene eta enpresa farmazeutikoetan eragin dituen irabaziak. Bestalde, osasunkontzeptuaren aldaketa ere gertatu da: patologiaren ikuspegitik ongizatearen
ikuspegira pasatu da, eta horrek lagundu die gaixotasun gisa hartuak nahi izan ez
diren dismenorreari eta hilekoaren aurreko sindromeari osasungintzan bere lekua
izaten (Larroy, 1993).
Azkenik, esan beharra dago nahasteez hitz egiten dugunean sintomatologia
positiboaz ere hitz egin izan dela. Badira ikerketak hilekoaren aurreko fasean
gertatzen diren aldaketa positiboak aurkitu dituztenak: sexu-grina, gozamena,
gauzak garbitu eta ordenatzeko joera, bukatu gabeko lanak amaitzeko joera, norberaren bularra erakargarriagoa ikustea, energia eta sormen berezia izatea, eragin-
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kortasuna areagotzea, lasaitasuna, ongizate sentimendua, eta abar. Aldaketa horiek
nabariago jazotzen omen dira kultura batzuetan besteetan baino (adibidez, Indiako
emakumeengan) (Borrás eta Pérez-Pareja, 1999). Gure kasuan, sintoma negatiboak
hartuko ditugu aintzakotzat, ez ordea, aldaketa positiboak.
Laburbilduz, hilekoaren nahasteak, hilekoaren zikloari lotutako nahasteak dira.
Ernalketarako gaitasuna eta organoak izateak, hainbat nahaste izatea ere badakar.
Hilekoaren zikloen fase bakoitzean, gorputzak hormona-aldaketak jasaten ditu eta
horietatik sintoma fisiko eta psikologikoak sortu ahal dira. Hilekoaren nahasteak
horien ondorio dira. Nabarmenenak, euren intzidentziagatik, dismenorrea eta
hilekoaren aurreko nahasteak dira, hurrengo puntuan bereziki landuko ditugunak.
7.3.1. Hilekoaren nahaste motak
7.3.1.1. Dismenorrea
Hilekoa etortzeaz batera (batzuetan ordu batzuk aurretik) sortzen diren sintoma
mingarrien multzoa da dismenorrea. Bi motatakoa izan daiteke: lehen mailakoa
—hilekoaren lehen urteetan izaten dena eta oinarri ezagunik ez duena— eta bigarren mailakoa —ernalketa-organoetan arazo fisikoren bat izaten denean agertzen
dena—.
Gehien izaten diren sintomak hauek dira: umetoki eta baginako muskuluetan,
bizkarrean, buruan eta hanketan mina; arazo gastrikoak, goragalea, beherakoa edo
idorreria; azaleko arazoak; suminkortasuna, gogorik eza eta ondoeza eta ura atxikitzea. Prebalentziari dagokionez, dismenorrea da hilekoaren nahasteen artean gehien
nabarmentzen dena. Orain arte egindako ikerketak dismenorrea hilekoa duten
emakumeetatik % 43-60k bitartean pairatzen dutela diote (ikus 1. taula).
Etiologiari dagokionez, lehen mailako dismenorrean ez dago oso garbi zerk
sorrarazten duen, baina badirudi prostaglandinek (umetokian azaltzen diren
substantzia liposolubleek) badutela zerikusia, dismenorrea duten emakumeengan
horien aktibazio handiagoa (bikoitza) aurkitu omen baita (Davis eta Westhoff,
2001). Minaren hautemateak eta honi emandako erantzunak ere eragina omen dute,
dismenorrea duten emakumeek min handiago hautemateko joera dute, dismenorrearik ez dutenekiko konparatuz. Gainera, herstura-egoeran maila handiagoa
azaldu ohi dute lehenengoek (Granot eta beste, 2001). Bestalde, menarkia goiztiarra, hilekoaren jario luzea eta handia eta elikadura-ohiturak (zehazki arraina, arrautzak eta fruta gutxi jatea) ere lotu izan dira dismenorrearen arriskua-faktoreekin
(Balbi eta beste, 2000).
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Autorea
Dalton

Urtea
1969

Estatua
Erresuma
Batua

Lagina
Hilekoa zuen
populazioa

Emaitzak
Erdiak erregularki dismenorrea
azaldu zuen.

Klein

1981

AEB

12-17 urteko
2.699 emakume

Andersch

1982

Suedia

Larroy

1989

Espainia

19 urteko 596
emakume
12-45 urteko
574 emakume

Dismenorrea % 60; dismenorrea
larria % 9k; % 14 askotan ezin
izan da joan eskolara.
Dismenorrea % 72; dismenorrea
larria % 15ek.
– Dismenorrea urtean 4 hilekotan
gutxienez % 74,3k; sei hilekotan edo gehiagotan % 54,2k.
– Nerabeak % 77; gazteak % 76;
helduak % 63,5.
– Intentsitate ertaina % 25ek;
larria % 37,3k; tratamendu edo
atseden beharra % 57,1ek.

1. taula. Dismenorrea pairatzen duten emakumeen epidemiologia.

Hilekoaren aurreko nahasteak dismenorrea balira bezala hartuak izan dira,
kasu batzuetan sintomatologia antzerakoa izan daitekeelako. Baina dismenorrea
beste nahaste horietatik bereizten duena hauxe da: batez ere sintoma fisikoak,
minari lotutakoak nabarmentzen direla dismenorrean; hilekoarekin batera azaltzen
dela (edo ordu batzuk lehenago, baina inoiz ez astebete edo egun batzuk lehenago); eta Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoarekin konparatuta, prebalentzia
handiagoa duela dismenorreak (Borrás eta Pérez Pareja, 1999; De Diego eta De la
Gándara, 1996; De la Gándara, 1996; López-Ibor eta Valdés, 2003). Aurrerago
ikusiko dugu nola bereizten den azken horren diagnosia.
7.3.1.2. Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoa
Hilekoaren aurreko egun bat edo zazpi egun lehenago pairatzen diren
sintomak dira. Hilekoa etortzeaz bat gutxitzen dira, eta astebetera desagertzen dira.
Sintoma fisiko eta psikikoak dira. Dismenorrea prebalentzia gehien azaldu duen
nahastea eta tratamendu gehien eskatu izan duena bada ere, Hilekoaren Aurreko
Nahaste Disforikoa da eztabaida eta desadostasun gehien sortu duena. Horregatik,
hurrengo puntuan ikusiko dugu nahaste hau xehetasunez.
7.3.1.3. Bestelako nahasteak
Aurreko biez gain, badira beste nahaste batzuk maiztasun gutxiagoz azaldu
arren emakumeen artean tarteka gertatzen direnak. Gaurkoan, ordea, aipatu bakarrik egingo ditugu, kapituluaren helburua Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoan
sakontzea delako. Honako hauek dira beste nahaste horiek:
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1. Amenorrea: hilekorik eza.
2. Hipomenorrea: fluxu urria.
3. Hipermenorrea: fluxu ugaria.
4. Oligomenorrea: 3-4 hilabetean behin izatea hilekoa.
5. Ziklo laburtuak edo polimenorrea: ziklo laburrak (25 egun baino
gutxiagokoak).
6. Mittelschmerz-a: ziklo erdiko minak.
7. Metrorragia: odol-jarioaren fasetik kanpoko galerak.
7.4. HILEKOAREN AURREKO NAHASTE DISFORIKOA
7.4.1. Definizioa edo definizio eza
Antzinarotik hitz egin izan da hilekoaren aurreko sintoma edota nahasteei buruz.
Baina XIX. mendera jo beharko dugu nahasteari buruzko deskribapen zabalagoa
izateko (De Diego eta De la Gándara, 1996). XIX. mendeko psikiatria «pairamen
dismenorreikoei» buruz jardun zen, esanez hilekoaz daudenean emakume batzuek
nerbio-kitzikapen nabaria pairatzen dutela, jarrera mental morbidoak, gutiziadun
tenperamentua eta kitzikapen- eta melankolia-sentimenduak. Icard-ek (1892) hileko aurreko fasearekin lotura zuten kasuen txostenak zeudela ikusirik, zikloarekiko
lotura zuten balizko portaera eta emoziozko aldakortasunak jasotzen zituen zerrenda bat osatu zuen. Ez zen bereizten, aldiz, hilekoaren aurrekoak noiz ziren, eta noiz
hilekoaren faseari lotuak (Hernández eta Román, 1991).
XX. mendera jo beharko dugu, hilekoaren aurreko sintomek eta aldaketek
entitate propioa hartzen dutela ikusteko. 1931. urtean Frank-ek deskribatu zuen
lehenengoz nahastea, hilekoaren aurreko tentsioa izena erabiliz. Ninfomanak bailiran hartzen zituzten nahastea zuten emakumeak; ondoren, pairamen mental eta delinkuentziarekin ere lotua izan zen. Bide batez, farmazia-industria ere hasia zen nahastearentzako botika-tratamenduak bilatzen (Larroy, 1993). 1950eko hamarkadaren
erdira arte dugun ezagutza ez da ebidentzia zientifikoan oinarritua izango, ordea.
Dalton nahastea aztertzen hasi zen berrogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean, hilekoaren aurreko sindromea izena erabilita. Ordutik, gaiarekiko interesa
piztuz joan da, eta azterketen ugaritzeak polemika sortu du, ikerketak ez baitira
nahastearen karakterizazio eta sintomatologia bateratu bat ematera iritsi (Larroy,
1993). Betiere uneko eta lekuko interes politikoen arabera ikertu da (edo ez da
ikertu) eta ez da lortu lan-ildoek bat egitea. Garatu diren lanetan sintomatologia
zabal batez hitz egin da, eta nahastea zentratzeko ahaleginak eskasak izan dira.
Deskribatu diren sintomak 150 inguru izan dira, bestelako diagnosietan ere ageri
daitezkeenak. Horregatik, autore batzuek sindromeez edo nahasteez pluralean hitz
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egitea nahiago izan dute. Ikuspuntu honetatik definizioak ez dira oso argiak (De
Diego eta De la Gándara, 1996).
Aurrekoari gehitu behar zaizkio emakumeen artean dauden desberdintasunak
edota emakume berak ere ziklo batetik bestera azaltzen dituen desberdintasunak.
Aipatutako guztiak ikerketetako datuak zalantzan jarri ditu askotan, batez ere ziklo
bakar batean oinarritutakoak.
Bestalde, definizio bateratua bilatze aldera, beste arazo gehigarri batzuk izan
dira nahastea ikertzean, hala nola metodologia baliagarri eta fidagarriak erabili ez
izana eta orientazio desberdinetatik bideratu izana, gaia zentratzeko zailtasunak
ekarriz. Dena den, oro har, badira autore gehienek Hilekoaren Aurreko Nahastearen
sintomatologiaren oinarri gisa onartu dituzten sintomak:
Mina: muskuluetan tentsioa, bizkarreko eta buruko mina, nekea sortzen
duten bestelako min eta egonezinak.
Kontzentraziorako gaitasunean aldaketa: nahasmena, oroimen eskasa eta
kontzentrazio eza.
Jokaera-aldaketak: loezina, eraginkortasuna eta errendimendua gutxitu.
Erantzun autonomikoak: zorabioak, izerdi hotza, goragalea, botaka egin eta
ondoeza izan.
Ura atxikitzea: sabela handitu, bularrak handitu edo tentsioan izan, edema,
pisua handitu.
Umore-aldaketa: antsietatea, suminkortasuna, depresioa, negar egiteko
joera.
Horietaz gain, badira kontuan hartu izan diren beste sintoma edo adierazle
batzuk ere: orientaziorako gaitasuna gutxitu, arreta jartzeko gaitasuna gutxitu, istripuak ugaritu, gorputzaren koordinazioa gutxitu, logalea, ohean geratu beharra, besteekin egin beharreko ekintzak ekidin, azaleko arazoak, bakardadea, maitekorrago
egon, garbitu eta ordenatzeko beharra, itotzearen sentsazioa, entzumenean burrunba eta ikusmen lausoa.
Edonola ere, badirudi diagnosirako metodoak eta terapiak garatzen jarraitzen
den bitartean, oraindik ere kontzeptua edo definizioa osatu beharra dagoela (De
Diego eta De la Gándara, 1996). Borrás eta Pérez-Pareja-k (1999) hilekoaren
aurreko sindromeaz hitz egitean diote hainbat direla erantzun gabe dauden galderak, definizio ezera garamatzatenak: fase luteinikoak zein aldi osatzen du zehazki?
Zer ulertzen dugu hilekoaren aurreko fasea diogunean? Zein eta zenbat aldaketa
eskatzen du nahastearen diagnosiak? Zein dira sintomak eta nola zehazten dugu
horien larritasuna? Horiei erantzuteko fenomeno honen ikerketaren historian
agertu diren kontzeptuak aztertzea komeni da.
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7.4.2. Nahastea definitzeko agertu diren kontzeptuen bilakaera
7.4.2.1. Hilekoaren Aurreko Tentsioa
Goian esan bezala, Frank-ek 1931. urtean erabili zuen kontzeptu hau (premenstrual tension). Hamabost emakumeren sintomen esperientziak azaldu zituen
eta horien denbora-izaera azpimarratu zuen. Horietarako tratamendu medikoa
gomendatu zuen lehenetarikoa izan zen gainera (Taylor, 2006). Modu ziklikoan
azaltzen diren sintomak aztertu zituen: tentsioa, buruko mina eta pisua irabaztea.
Garrantzia eman zien, gainera, emakume batzuek hilekoaren aurretik azaltzen
dituzten emozio-aldaketa nabarmen edo larriei. Frank-ek zioen sintoma hauek
hilekoaren aurreko 7-10 egunetan azaltzen zirela, eta odol-jarioa azaltzeaz bat
desagertzen zirela. Sintomak continuum batean kokatzen zituen: fisiologikoki azaltzen direnetatik (buruko, bizkarreko, sabeleko mina, bularren hantura eta horrek
sortutako egonezina, pisua irabaztea, sabela handitzea, nekea eta larritasuna) emozionalki azaltzen direnetara (depresioa, kontzentratzeko zailtasunak, urduritasuna,
suminkortasuna, atsedenik eza eta emozio-tentsio orokortua) doazenak (Borrás eta
Pérez-Pareja, 1999).
Hilekoaren Aurreko Tentsioari lotutako ikerketa asko ez da azaldu izan, baina
1951. urtean AEBn Bickers eta Woods-ek egindako ikerketan % 36ko prebalentzia
aurkitu zuten (Iglesias eta beste, 1987). Aurrerago, Freed-ek (1945) nahastea izendatzeko hilekoaren aurreko ondoeza (premenstrual distress) terminoa erabili zuen,
literaturan garrantzi handirik izan ez duena (Borrás eta Pérez-Pareja, 1999).
7.4.2.2. Hilekoaren Aurreko Sindromea
Green eta Dalton-ek (1953) Hilekoaren Aurreko Sindromea (premenstrual
syndrome) kontzeptua sortu zuten. Tentsio kontzeptua baztertu zuten, pentsatuz
tentsioari lotutako sintomak zituzten koadroak bakarrik hartuko zirela kontuan
diagnostikatzeko eta tratatzeko orduan, beste koadroak alde batera utziz. Hilekoaren
sindromea kontzeptua ere baztertu zuten, pentsatuz odol-jarioa dagoenean azaltzen
diren sintomak bakarrik kontuan hartuko zirela diagnostikatzeko eta tratatzeko orduan, eta ez hilekoaren aurreko faseko sintomak. Autoreen arabera, sindromearen
diagnosia egiteko, zikloan zehar sintomarik gabeko aldi bat egon behar da, eta
gauza bera gertatu behar da gutxienez hiru ziklotan jarraian (Taylor, 2006).
Aipatu behar da Dalton medikua zela eta ikuspegi horretatik garatu zituela
kontzeptua eta ikerketa guztiak. Horrek, ordea, ez zuen galarazi kontzeptu honi
jarraituz, 1960ko hamarkadan, psikologoa zen Moos-ek, sindromea ebaluatzeko
lehen galdesorta garatzea: Moos-en Hilekoaren Atsekabeari Buruzko Galdesorta
(Menstrual Distress Questionnaire edo MDQ). Ikertzaile eta kliniko ugarik erabili
izan du ordutik galdesorta hau (Taylor, 2006).
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Dalton-ek (1980) definizio zehatzaren beharra azpimarratu zuen eta proposatu zuen Hilekoaren Aurreko Sindromea hilekoaren aurreko fasean areagotzen
zen eta hilekoaren odol-jarioa bukatu arte mantentzen zen sintoma multzo gisa
ulertu behar zela. Hilekoa amaitu eta obulaziora bitartean sintomarik ez zela agertu
behar ere proposatu zuen. Baita sintoma multzoa errepikatu egingo zela zikloetan
zehar ere (Borrás eta Pérez-Pareja, 1999).
Kontzeptu hau gehiago zehaztu zen, 1983an, AEBko Buru Osasuneko Institutu Nazional erakundeak bultzatutako konferentzia batean Hilekoaren Aurreko
Sindromearen diagnosirako lehen irizpideak lantzen hasi zirenean. Sintomak erregistro prospektibo batean egunero jaso behar zirela proposatu zuten. Baita hilekoaren aurreko sei egunetan sintomek eragindako aldaketek (fisiko eta psikologikoak)
gutxienez % 30ekoa izan behar zutela, hileko arteko fasearekin (zikloaren 5-10
egunak) konparatuz gero (De Diego eta De la Gándara, 1996).
Hilekoaren Aurreko Sindromeari buruzko ikerketa ugari egin dira eta horiek
batzuetan bereizi egin izan dute sintomatologiaren larritasuna: % 2-10 bitartean
sintoma larriak azaldu izan dituzte; tratamendua eskatu edo izan zutenak % 10-12
bitartean izan ohi dira, eta sintomak edota sindromea azaldu izan dituztenak % 25
eta 95 bitartean izan ohi dira, ikerketaren arabera prebalentzia desberdinak azaldu
direlarik (De Diego eta De la Gándara, 1996).
Laburbiltzeko, 1980ko hamarkadaren hasieran eta erdian sintomatologia dena
Hilekoaren Aurreko Sindromearen kontzeptupean sartzen zen arren, ikerketek
aditzera eman zuten bazela emakume portzentaje bat sintomatologia larria azaltzen
zuena. Horren ondorioa izango da aurrerago azalduko dugun «nahaste» kontzeptuaren sorrera, «sindrome» konstruktutik bereiziko dena. Sintomen larritasuna
izango da, beraz, «nahaste» hitza «sindrome»tik bereiziko duena egungo ikerketetan: eguneroko bizitzan interferentzia txikia sorraraziko duen sintoma multzoa
Hilekoaren Aurreko Sindromea izenaz ezagutuko da; interferentzia handia sortzen
duen sintoma multzoa Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforiko izenaz ezagutuko da.
Aurrerago ikusiko dugu, ordea, bereizketa hau.
7.4.2.3. Hilekoaren Aurreko Aldaketak
1970eko hamarkadan, Dalton-en ikuspegiari eta metodoari kritika eginez,
Parlee-k (1973) Hilekoaren Aurreko Aldaketak terminoa erabiltzea proposatu zuen,
sintomak adierazi ordez. Parlee-ren ustez, Dalton-en kontzeptuak emakumeari
lagundu baino, rol estereotipatu tradizionaletan mantenarazten zuen, non sintomatologia bat pairatzeak medikuntzaren eta gizonen menpe egotera eramango zuen
emakumea (Taylor, 2006).
Azkenaldian, Hilekoaren Aurreko Aldaketak kontzeptua asko erabili izan da,
hilekoaren aurretik agertzen diren aldaketak azaltzeko (Halbreich eta Endicott, 1985;
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Borrás 1997). Fase honetan sintoma ezkorrez gain, bizipen baikorrak ere izaten
dira, edota sintomak ez dira hain nabarmenak izaten beti. Horregatik, Hilekoaren
Aurreko Aldaketak kontzeptuak egoera bereziak, sintomatologia ezkorrari lotzen
ez direnak, hobeto jasotzen dituela uste dute autoreek.
Espainiako estatuan eta ikuspegi honetatik abiatuta, Borrás-ek (1997) aurkitu
zuen hilekoaren aurretik intentsitate handiko aldaketak izaten direla populazio
orokorraren % 2tik % 5era bitartean. Aldaketok pertsonaren portaeraren oinarrizko
bildumaren areagotze gisa ulertzen ditu autoreak.
7.4.2.4. Hilekoaren Aurreko Nahastea
Arestian esan bezala, ikerketetan ikusi izan da badela sintoma larriak biltzen
dituen entitate bat, eta horri erreferentzia eginez nahaste kontzeptua sortu zen, sindrome konstruktutik bereizten dena. Termino berri honi esker, sintomatologia larriak ertainetatik desberdindu ahal izan dira, lehenengoari nahaste disforiko zentzua
emanez eta bigarrenari sindromearena. Aipatu behar da, ordea, autore denek ez
dutela bien arteko desberdintasuna sintomen larritasunean oinarritzen, berau
frogatzeko datu gehiago behar omen baitira (Halbreich, 2007). Halaber, Hilekoaren
Aurreko Nahastea aldaketa kontzeptutik bereizten da; azken honek aldaketa positibo eta negatiboak kontuan hartzen dituen bitartean, lehenak negatiboak eta larritasuna azaltzen duten sintomak kontuan hartzen baititu. Hilekoaren Aurreko Nahastea kontzeptuak ere bere bilakaera izan du, bi termino nagusitu direlarik: Fase
Luteinikoaren Amaierako Nahaste Disforikoa eta Hilekoaren Aurreko Nahaste
Disforikoa.
7.4.2.4.1. Fase Luteinikoaren Amaierako Nahaste Disforikoa
DSM-III-R izenarekin ezagutu den Burutiko Nahasteen Diagnosi eta Estatistika Eskuliburuaren hirugarren bertsio berrikusia (Diagnostic and Statistic Mental
Disorders Handbook III, Revised Version) 1987an garatu zenean, lantaldeko
aholkulari-batzordeak gehigarrietan kategoria diagnostiko berria sartzea proposatu
zuen. Kategoria horrek Dalton-ek Hilekoaren Aurreko Sindromeari buruz egindako
definizioarekin bat egiten zuen: obulazioan edo ostean behin eta berriz jasotzen diren sintomen multzoa, hilekoaren aurreko fasean gehitu eta hilekoarekin gutxitu, eta
hilekoaren ostetik obulaziora bitartean guztiz desagertzen direnak. Horrela, DSMIII-R (APA, 1987) eskuliburua kaleratzean eta definitzeko irizpide operatiboen
garapena oinarrian hartuta, Hilekoaren Aurreko Sindromearen azpimultzo bat
azaldu zuten eskuliburuaren autoreek. Beronen sintoma nagusiak portaerazkoak ziren, galera soziala eta laborala sorrarazten zuten eta Hilekoaren Aurreko Sindromearen sintoma afektiboekin eta ondoezarekin konparatuz, larriagoak ziren. Fase
Luteinikoaren Amaierako Nahaste Disforikoa (LLPDD) izena jaso zuen eta «A
eranskina» atalaren barruan —beste azterketa batzuk behar dituzten kategoria
diagnostikoen atalean— kokatu zen.
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DSM-III-R eskuliburuaren arabera (APA, 1987), emakume askok hilekoaren
zikloaren fase zehatzekin lotutako aldaketa fisiko eta emozionalak izaten dituzte.
Kasurik gehienetan, aldaketa horiek ez dira larriak izaten, eragozpen txikiak eragiten dituzte eta ez dute gizarteko edo laneko funtzionamenduan eraginik. Baina
Fase Luteinikoaren Amaierako Nahaste Disforikoaren funtsezko sintomatologia
sintoma emozional eta jokabidezko nabarmen batzuek osatzen dute, fase luteinikoaren azken astean hasi eta fase folikularra hasi eta egun gutxitara moteltzen
direnak. Emakumezko gehienengan, sintoma hauek hilekoa hasi aurreko astean
agertu eta egun gutxitara moteltzen dira. Eskuliburu horretan azaltzen da nahastea
lehendabizikoz buruko beste nahasteekin batera, eta horrek entitate berezia emango
dio. Baina esan daiteke eskuliburuaren hurrengo bertsioan, DSM-IV-an parekatuko
dela Hilekoarean Aurreko Nahastea beste buru-nahasteekin.
7.4.2.4.2. Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoa
DSM-IV (Burutiko Nahasteen Diagnosi eta Estatistika Eskuliburuaren laugarren bertsioa; APA, 1994) garatzean, Fase Luteinikoaren Amaierako Nahaste Disforikoaren diagnosia aztertu zen, buru-nahaste gisa sailkatzeko nahikoa datu ote
zegoen ikuskatzeko. Izenak nahastea ebaluatzeko metodoa baldintzatzen zuela
ikusi zen. Fase luteiniko amaierako nahastea izateak une jakin horretan (askotan
bereizteko zaila zena) bildutako sintomatologia kontuan hartzera eramaten zuen
eta horrek prebalentzian eragiten zuen. Horregatik kontzeptu berria sortu zuten,
nahastearen fenomenologia egokituz. Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoa
izeneko nahaste gisa sailkatu zuten. Eskuliburu horretan, aurreko bertsioarekiko
alderatuz, bideratuko den aldaketarik nabarmenena nahastearen sailkapena da.
Aurreko bertsioan beste azterketa batzuk behar dituzten kategoria diagnostikoen
atalean, A eranskinean jasotzen zen. Laugarren bertsio horretan, nahastea, Aldartearen Nahasteen atalean jasotzen da, zehaztu gabeko azpiatalean zehazki. Horrek
nahastearen kategorizazioa ekarriko du eta aldartearekin duen harremana azpimarratuko du. Ondorioz, sintoma psikologikoek duten pisua nabarmentzen da bertsio
honetan. Baina edonola ere, nahastearen diagnosirako irizpideak eta ardatzak B
eranskinean eskaintzen dira, aurrerago egin beharreko ikerketen irizpide eta
ardatzen atalean. Horrek esan nahi du Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoa
eskuliburuan aldarte-nahaste gisa kategorizatuta jasotzen den arren, kategoria
horrek ikerketa berriak behar dituela zehaztasun handiagoarekin sailkatu ahal
izateko. DSM-IV-TR (APA, 2000), laugarren bertsioaren errebisioa kaleratzen
denean, nahasteak bere horretan jarraituko du, eta ez du aldaketarik jasango.
Laburbilduz, esan daiteke Hilekoaren Aurreko Nahastearen kontzeptua garapen eta ibilbide zabal baten ondorioa dela. Baita ere DSM-IV-TR eskuliburuak
biltzen dituela egun adostasun gehien lortu duten nahastearen diagnosirako irizpideak, zeinetan sintoma psikologikoek berebiziko garrantzia hartzen duten.
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7.4.3. Nori eragiten dion
Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoak populazioan zein eragin duen jakiteko, eta bide batez bere izaerari buruzko informazio gehiago izateko (pairatzen
duten emakumeen ezaugarriak ezagutuz), ezinbestekoa da nori eragiten dion ezagutzea. Horretarako, alde batetik kopuruaz hitz egiten da, eta bestetik, emakumeen
profil jakinez. Atal honetan, beraz, nahastearen prebalentziaz eta berau pairatzen
duten emakumeen ezaugarriez jardungo dugu. Besteak beste, adinak, zikloaren
ezaugarriek, anobulatorioen erabilerak, nortasunak eta osasunak, eguneroko bizimoduko estresak, alkohol eta tabakoaren kontsumoak eta gertukoen hilekoen
ereduek nahastearekin izan dezaketen erlazioa aztertu dugu.
7.4.3.1. Prebalentzia
Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoaren ikerkuntzan erabili diren laginak
desberdinak izan dira. Gainera, erabili diren tresnek kontzeptu desberdinak ebaluatu dituzte. Bestalde, emakume berarengan ere, hileko bakoitza desberdina izan
ohi da. Horrek guztiak ekarri du ikerketen emaitzak konparagarriak ez izatea eta
argitasun gutxi egotea. Baina, oro har, esan daiteke hilekoaren aurretik sintoma
latzak dituztenen ehunekoa, hilekoa duten emakumeek osatutako populazioaren
% 10 baino txikiagoa dela. Prebalentzia hau gehiago zehazteko, DSM-III-R eta
DSM-IV-TR nahasteak sailkatzeko eskuliburuek zehaztutako diagnosirako
irizpideei jarraituz, ikerketa bakoitzean zein prebalentzia behatu den ikusiko dugu.
DSM-III-R-ko irizpideei jarraituz, Fase Luteiniko Amaierako Nahaste Disforikoaren diagnosirako irizpideak betetzen dituzten emakumeak % 4 inguru dira
autore batzuen ustez (De Diego eta De la Gándara, 1996), eta % 5-10 beste batzuen
ustez (Borrás eta Pérez Pareja, 1999). Espainiako estatuan, zehazki, De la Gándara-k (1996), DSM-III-R-an oinarritutako eskala bat erabilita, Burgosen hilekoa
zuten 275 emakumeko laginarekin ikerketa egin zuen, eta bertan aurkitu zuen
populazioaren % 10i sintomek lanean eragiten ziotela eta % 9,3k sintomatologia
hobetzeko tratamendua erabili behar izan zuela. Beraz, % 10ek Hilekoaren Fase
Luteinikoko Nahaste Disforikoarekin bat egiten zuela.
DSM-IV-TRko irizpideei jarraituz, eskuliburuak berak dio emakumeen
% 75ek hilekoaren aurreko aldaketa txikiak jasaten baditu ere, % 20-50ek pairatzen duela Hilekoaren Aurreko Sindromea, eta % 3-5ek Hilekoaren Aurreko
Nahaste Disforikoa (López-Ibor eta Valdés, 2003). Diagnosirako irizpide hauei
jarraituz egin diren ikerketak ugariak dira. Horietan ageri diren prebalentziak
American Psychiatric Association (APA) erakundeak proposatutakora gerturatzen
dira (ikus 2. taula).
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Autorea
Wittchen
eta beste

Urtea
2002

Halbreich
eta beste

2003

Adewuya
eta beste
Yonkers
eta beste

2008

Estatua
Alemania

Nigeria

2008

Lagina
14-24 urteko
1.488 emakume

Emaitzak
% 5-8ko prebalentzia

Prebalentziari
buruzko
errebisioa
Unibertsitateko
410 ikasle
Ikerketa
prospektibo eta
erretrospektiboen
errebisioa

% 13-18ko prebalentzia klinikoki
garrantzitsuak diren diagnosietan
% 6,1eko prebalentzia
Sintoma ertain edota larrien
prebalentzia % 5-8; klinikoki
garrantzitsuak izan daitezkeen
kexuak jaso % 20

2. taula. Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoa pairatzen duten emakumeen
prebalentzia, DSM-IV-TR eskuliburuko irizpideei jarraituz.

Ikus daitekeenez, prebalentzia desberdina izango da ebaluaziorako jarraitutako irizpide eta tresnen arabera, baina, oro har, esan daiteke nahastea hilekoaren
adinean dauden emakumeen % 3-10ek pairatzen duela.
7.4.3.2. Adina
Tratamendua eskatzen duten emakumeak 30 urtetik gorakoak izan ohi dira
(DSM-III-R, APA, 1987). Ikerketetan ere azaldu izan da nahasteak adinarekin
duen lotura. Baina esan behar da orain arte egindako ikerketek ez dutela argitu
hainbat alderdi: sintomatologia azaldu duten 30 urtekoek zein adinetatik pairatzen
duten nahastea (posible da menarkiatik izatea), 40-50 urte dituztenek zein puntutaraino azaltzen duten nahastea (badirudi jaitsi egiten dela nahastea duten emakumeen
kopurua), nahastea azaldu dutenek berarengan eragin dezaketen zein beste faktore
aurkezten dituzten (beste nahaste batzuk, lan- eta ardura-karga, anobulatorioak
hartzeari uztea, hilekoarekiko igurikimenak, eta abar) (Borrás eta Pérez-Pareja,
1999). De la Gándara-k (1996) adinarekin nahastea gehiago azaltzen zela aurkitu
zuen, baina igoera txikia eta ez esanguratsua izan zen. Cohen eta besteek (2002)
36-44 urte bitarteko emakumeekin egindako ikerketa batean % 6ko prebalentzia
aurkitu zuten. Gainera arestian ikusi den bezala, 14-24 urte bitartekoen artean
% 5,8ko eta % 6,1eko prebalentziak ere azaldu izan dira (Adewuya, Loto eta Adewumi, 2008; Wittchen eta besteak, 2002). Beraz, 30 urtetik gorako emakumeek
gehiago pairatzen dutela nahastea dirudien arren, oraindik ebidentzia enpiriko
gehiago beharko litzateke hau berresteko.
7.4.3.3. Zikloaren ezaugarriak
Sheldrake eta Cormack-ek (1976) diotenez, bada lotura bat hilekoaren aurreko
sintomatologiaren eta zikloen luzapen eta erregulartasunaren artean. Autore hauek
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ikerketa batean aurkitu zuten ezen ziklo luze eta irregularrak zituzten emakumeek
hilekoaren aurreko aldaketa gutxiago azaltzen zutela eta ziklo motz eta irregularrak
zituzten emakumeek joera handiagoa zutela depresioa, tentsioa eta suminkortasuna
izateko. Cohen eta besteek (2002), ordea, erregulartasunak nahastean ez duela
esanguratsuki eragiten aurkitu zuten. Badirudi, beraz, zikloen ezaugarrien artean
luzapena dela Hilekoaren Aurreko Nahastearekin zerikusia duena eta ez, ordea,
erregulartasuna.
7.4.3.4. Anobulatorioen erabilera
Anobulatorioak erabiltzen dituzten emakumeek sintomatologia larria izateko
joera txikiagoa dutela esan dute ikerketek. Baina ez dago garbi zein puntutaraino
substantzia hau hartzeak edo hartzen duen emakumearen profilak berak eragiten
duen emaitza honetan. Bestalde, badirudi anobulatorioak hartzeari uzteak bai
eragiten duela sintomen gehikuntzan hilekoaren aurreko fasean, baita tronpen
loturak eta histerektomia egiteak ere, obulutegiak mantendu arren. Hauen faktore
eragileak ez dira ezagutzen, ordea (Borrás eta Pérez-Pareja, 1999). Gainera,
anobulatorioak eraginkor gisa azaldu izan dira hilekoaren aurreko sintoma fisikoak
tratatzeko orduan; ez horrenbeste sintoma emozionalen kasuan (Brown eta Ling,
2007). Beraz, esan daiteke anobulatorioek nahastearekin lotura badutela, baina
lotura mota hori zein den gehiago argitu behar da oraindik.
7.4.3.5. Nortasuna eta osasuna
Nortasunak eta osasunak ere eragina omen dute hilekoaren aurreko sintomatologian. Badirudi faktore psikologikoek bi mailatan eragiten dutela: a) hilekoaren
zikloaren prozesu natural gisa; b) ikaskuntzaren eta inguruneko faktoreen eraginez.
Gaztetatik ondoeza pairatzen dutenek, baliteke ikaskuntza edota inguruneko
faktoreen eraginez ezaugarri pertsonal jakinak, sentimenduak edota jarrera jakinak
garatu izana hilekoari lotuak daudenak. Era berean, hilekoaren aurretik pairamen
nabarmena azaltzen duten emakumeek, badirudi orokorrean ere ondoeza gehiagotan adierazten dutela (Borrás eta Pérez-Pareja, 1999). Berlin eta besteek (2001)
aurkitu zuten Hilekoaren Aurreko Sindromea zuten emakumeek, sindromea ez zutenekiko konparatuz, nortasunaren nahasteen elementu gehiago azaltzen zituztela
fase folikularrean eta luteinikoan. Critchlow eta besteek (2001) aurkitu zuten
nahastea zuten emakumeek ez zutela agertzen nortasunaren nahasterik, baina bai
ordea nortasunaren ezaugarri obsesiboak.
Bestalde, hainbat lanetan aurkitu izan da Hilekoaren Aurreko Sindromea
pairatzen duten emakumeek neurotizismo maila altuagoa dutela, sindromea ez
dutenek baino. Baina kausalitateari dagokionez, ikuspegi psikiatrikoan bezala, diziplina psikologikoan eztabaida sortuko da: hilekoaren aurreko sintomak emakumeak neurosia pairatzeko duen aurrebaldintzen ondorioz azaltzen ote diren edo
etiologiari dagokionez, entitate desberdinak ote diren (Kendler eta beste, 1992).
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Beraz, nortasunari erreparatuz, esan daiteke nortasunak Hilekoaren Aurreko
Nahastearekin lotura baduela, baina oraindik argitu beharko litzateke, ordea, zein
ezaugarri dituen lotura horrek.
7.4.3.6. Eguneroko bizimoduko estresa
Era berean, zenbait ikerketatan aurkitu izan da estres maila handiak pairatzen
dituzten emakumeek hilekoaren aurretik pairamen handiagoa bizi izaten dutela.
Heilbrun eta Frank-ek (1989) aurkitu zuten norberarekiko ardura handia zuten
emakumeek estres maila handiagoa izaten zutela, eta biak batera gehiago azaltzen
zirela hilekoaren aurretik ondoeza izaten zuten emakumeengan. Baina badirudi ez
dela estres-une jakinetara lotzen, baizik eta estresez betetako bizimodu batera. Hots,
kronikoki estresa pairatzen duten emakumeek pairatuko dute hilekoaren aurreko
sintomatologia larria (Borrás eta Pérez-Pareja, 1999). Beste modu batera esanda,
egunerokotasuneko gertaeren aurrean herstura maila handia azaltzen duten emakumeek hilekoaren zikloaren faseetan zehar aldaketa gehiago pairatzen dituzte: hilekoa bera estresatzaile gisa bizi dutenek hilekoaren aurreko fasean herstura maila
handiagoa azalduko dute (estresatzailea gertu ikusten dutelako), eta hilekoan ere
hala gertatuko da (estresatzailea bizi dutelako). Horrek aditzera ematen digu
estresatzaile honi aurre egiteko estrategiarik ez dutela emakume hauek (PérezPareja, Borrás, eta Palmer, 1995). Beraz, bizitza-estiloak eta estresak ere lotura
badute hilekoaren eta aurreko fasearen bizipenarekin.
7.4.3.7. Alkohol eta tabakoaren kontsumoa
Ikerketa batzuetan aurkitu da hilekoaren aurreko fasean sintomatologia
nabarmena pairatzen duten emakumeek alkohol eta tabako gehiago kontsumitzen
dutela fase horretan. Baina ez da argitu, ordea, kausalitatearen norabidea: kontsumo altuak sintomatologia eragiten duen ala sintomatologiak sortzen duen hersturak
kontsumoa handitzera eramaten ote duen. Ez dugu erantzunik (Borrás eta PérezPareja, 1999). Cohen eta besteek (2002) aurkitu zuten erretzaile zirenek edo ohiek
esanguratsuki gehiagotan azaltzen zutela nahastea. Esan beharra dago, beraz, alkoholaren eta tabakoaren kontsumoak badutela lotura Hilekoaren Aurreko Nahastearekin, baina aurreko aldagaiekin gertatzen zen bezala, hemen ere oraindik sakontzeko beharra dago, lotura horrek zein ezaugarri dituen hobeto ulertzeko.
7.4.3.8. Ereduak: gertuko emakumeen bizipenak
Azkenik, badirudi hilekoaren aurretik sintomatologia larria pairatzen duten
emakumeek modu larriagoan bizi dutela hilekoaren aurreko fasea, euren amek ere
hala bizi izan badute. Gainera, modu larrian bizi duten emakumeek joera dute
pentsatzeko besteek ere hala egiten dutela, eta ondoez hori transmititzen dute,
euren inguruko beste emakumeengan eraginez (alaba, ahizpa…) (Borrás eta PérezPareja, 1999). Badirudi, beraz, hilekoaren fenomenoaren irudikapen soziala
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gertatzen dela, emakume batetik bestera transmititua izaten dena, eta jasotzen
duenaren hilekoaren bizipenean eragina duena.
7.4.4. Nahastearen ebaluazioa
Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoa pairatzen ote dugun jakiteko, ebaluazio tresna ugari dugu. Haywood, Slade eta King-ek (2002) horiek aztertu dituzte
eta euren ezaugarrien berri eman dute. Bi motatako tresnak bereizi dituzte: tresna
erretrospektiboak eta prospektiboak. Tresna erretrospektiboen artean, galdesortak
ditugu. Batzuek hilekoaren zikloan zehar azaltzen den sintomatologia aztertzen
dute; besteek, hilekoaren aurreko tentsioa aztertzen dute; edota hilekoaren aurreko
sintomak edo sindromea; azkenik, badago ere DSM-III-R-aren arabera Hilekoaren
Aurreko Nahaste Disforikoa neurtzen duten tresnak. Gehienek nahastea ez den
beste konstruktuak neurtu izan dituzte, eta, batez ere, hasierakoek konstruktuaren
definizio ezetik eratorritako arazoak azaldu dituzte. Baina badira ere nahastearen
ebaluazioari lotutako arazo metodologikoak: lagin txikiak erabiltzea, balidatu gabeko tresnak izatea edota neurketa prospektibo bidez baieztatu gabeko ebaluazioak
izatea.
Egun, gehienbat tresna prospektiboak erabiltzea gomendatzen da, alegia
iraganeko esperientziaz baino, unean uneko pairamenaz galdetzen dutenak. Mota
honetako ebaluazioak duen abantaila da momentuko sintomak jasotzen dituela eta
ez duela bide ematen oroimenari lotutako distortsioek ebaluazioan jasotako erantzunean eragin dezaten. Hainbat ikerketak dio tresna erretrospektiboek sintomak
modu estereotipatuan jasotzen dituztela eta probabilitate altua dutela emakume
hauen sintomen larritasuna «kasurik txarrenean» jasotzeko (Endicott eta Halbreich,
1982; Haywood eta beste, 2002). Gainera, DSM-IV eskuliburuak (APA, 2000)
sintomadun bi hilabetetako datuak jasotzearen irizpidea zehazten du, eguneroko
puntuazio prospektiboak erabiliz, nahastearen presentzia edo gabezia finkatzeko.
Eguneroko puntuazioek ikertzaileari fase luteiniko eta folikularreko sintomak
konparatzeko datuak ematen dizkiote. Tresna prospektiboen artean, alde batetik,
galdesortak ditugu; eta bestetik, autoerregistroak.
Neurketarako tresna ugari dago baina denek dituzte ahulguneak. Tresna
batzuek, aitzindari izan ziren MDQ (Moos, 1968) edo PAFen (Halbreich eta beste,
1982) ezaugarrietatik abiatuz sortu dira (sintomatologia, diseinua, etab.), eta euren
garapena eta balidazioa lehengo tresnek dituzten arazo eta gabezia berak azalduko
dituzte. Honi irtenbidea eman nahian, eta aurrekoen mugak gainditzeko, Haywood,
Slade eta King-ek (2002) proposatu dute tresna berriak ikuspegi berri batetik
garatzea. Ikuspegi berri honek emakumeek euren sintomatologiaren inguruan
dituzten bizipenen ikerketa kualitatibo eta sistematikotik abiatzea proposatzen du,
konstruktuaren definizio egokia eta, hortik abiatuta, operazionalizazio aproposa
egin ahal izateko. Tresna berri horiek sortzen diren bitartean, Haywood, Slade eta
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King-ek (2002) zaharrak modu sistematikoan kontuan hartzea gomendatzen dute,
azaltzen dituzten akatsak ikerketen mugen barruan kontuan hartuz. Laburbiltzeko,
helburuekiko egokienak diren tresnak aukeratzeko orduan, ikertzaile eta klinikoek
honako puntu hauek kontuan hartu beharko dituztela diote Haywood, Slade eta
King-ek (2002):
1. Eskalaren deribazioa. Sintomen zerrendak nahastea pairatzen ari ziren
emakumeengandik nagusiki edota populazio ez-klinikotik atera izan dira.
Tresnak aldaketa ertain edo larriak nola neurtzen dituen ikusi behar da.
Parte-hartzaileek tresna balidatzerakoan kontuan hartutako laginaren ezaugarriekin bat egiten duten ala ez kontuan hartu behar da, adinaren, bizitzan
inoiz erditu (edo haurdun) izanaren, kultura-taldearen edota lan-estatusaren
arabera.
2. Alderdi psikometrikoak. Konstruktu baliotasunaren ebidentzia (beste eskalak erabiliz), eta baliotasun konbergentea (Hilekoaren Aurreko Sindromearen beste ebaluazio-metodoak erabilita edota ebaluazio klinikoa kontuan hartuta). Barne-fidagarritasunaren froga eta faktore egituren ebidentzia
ere egon beharko lirateke.
3. Sintomek bizitzarengan duten eragina aztertzen ote duen eskalak.
4. Sintomak hilekoaren zein fasetan neurtzen ote dituen eskalak.
5. Sintoma mailen interpretaziorako gida egokia eman ote den, edota nola
jasotzen diren sintomen erantzunak: dikotomikoa (presentzia/ausentzia)
edo continuum batean (larritasun-eskalan).
6. Emakumeen onarpen orokorra, eskalaren luzera, erantzuteko erraztasuna
eta itemen argitasuna kontuan hartuta.
Orain arte ikusi ditugun ebaluazio-metodoez gain, badago nahastea ebaluatzeko beste modu bat, egunez egun indar gehiago hartzen ari dena. DSM-IV-TR
(APA, 2000) eskuliburuak ematen dizkigun ebaluaziorako irizpideei jarraitzea
izango litzateke. Eskuliburu horrek Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoa kontzeptua jasotzen du, eta berau diagnostikatzeko irizpideak ere proposatzen ditu.
López-Ibor eta Valdés-ek (2003) adierazten digute zein diren horretarako jarraitu
beharreko irizpideak. Sintomak jendartean edo lanean narriadura nabarmena
eragiteko bezain larriak dira, erregularki zikloaren fase luteinikoko azken astean
azaltzen dira eta aurreko urteko hileko ziklorik gehienetan gertatzen dira. Sintomak hilekoaren lehen egunetan gutxitu eta odol-jario amaieraren hurrengo astean
desagertzen dira. Beste nahasteak (herstura, aldarte… nahasteak) dituzten emakumeengan sintomak areagotu egin daitezke hileroko aurreko fasean, baina ez dira
nahastu behar hilekoaren aurreko nahastearekin (López-Ibor eta Valdés, 2003).
Hauek dira, beraz, nahastea pairatzean bete beharreko irizpideak:
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A. Jarraian ageri diren bost sintoma (edo gehiago) azaldu behar dira egunaren
zati handi batean fase luteinikoaren azken astean, eta azken urteko ziklorik
gehienetan. Fase folikularraren hasieratik (odol-jarioa hasten denean) bi
egunetara gutxitu egingo dira sintomak eta hurrengo astean guztiz desagertuko dira. Gutxienez sintoma bat lehen lauen artekoa izan behar da:
1. gogo-aldarte depresibo nabarmena, etsipen-sentimenduak edo autogaitzespen-ideiak;
2. barne-herstura nabarmena, tentsioa, «gehiago ezin izatea»ren sentimendua;
3. labilitate emozional nabarmena (adibidez, bat-batean triste, negarti egotea, hipersentiberatasun emozionala besteen onarpen ezaren aurrean);
4. haserrekortasuna, suminkortasuna eta jendarteko gatazkak gehitzea
modu iraunkorrean eta nabarmenki;
5. ohiko jarduerekiko interesa galtzea (adibidez, lanarekiko, eskolarekiko,
adiskideekiko edo zaletasunekiko);
6. kontzentratzeko zailtasunaren sentsazio subjektiboa;
7. erraz nekatzea edo energiaren galera nabarmena;
8. janguran gorabehera nabarmenak, gehiegi jatea edo elikagai jakin
batzuetarako ohiz kanpoko gogoa;
9. hipersomnia edo insomnioa;
10. gaindituta edo kontrolez kanpo egotearen sentsazio subjektiboa;
11. beste sintoma fisiko batzuk, adibidez, hipersentiberatasun fisikoa,
bularren hantura, zefaleak, algia osteomuskularrak, «puztua» egotearen
sentsazioa eta pisua gehitzea.
B. Nahasteak interferentzia garrantzitsuak sortzen ditu lanean, eskolan, ohiko
gizarte-jardueretan, edo besteekiko harremanetan (adibidez, jarduera
sozialak ekidin, lanean edo eskolan produktibitatea eta eraginkortasuna
gutxitu).
C. Alterazioa ez da beste nahaste baten sintomen areagotze hutsa, adibidez
depresio nagusia, herstura-krisia, distimia edo nortasunaren nahastearena
(nahaste hauetako edozeini gainjarrita egon badaiteke ere).
D. A, B eta C irizpideak eguneroko ebaluazio-teknika prospektiboek baieztatzen dituzte, bi ziklo sintomatikotan modu jarraituan azaltzen direla gutxienez (diagnosia behin-behineko izaeraz egin daiteke baieztapen hori izan
arte).
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Esan bezala, gero eta gehiago erabiltzen den bidea dugu hau, baina irizpideei
jarraitzen dien tresnarik ez da oraindik sortu. Ikerketetan DSM-IV-aren irizpideei
jarraitu zaiela aipatu arren, ez da inoiz azaltzen zein tresna diseinatu eta balidatu
den horretarako. Horrelakorik ezean, ikerketa horiek balidatu gabeko tresnak erabiltzeagatik hutsune metodologiko nabarmenak paira ditzakete. Horregatik, goian
aipatutako ezaugarriak bilduko lituzkeen tresna sortzearen beharra azpimarratu
nahi dugu. Tresna horrek DSM-IV-ak proposatutako irizpideei jarraitu beharko
lieke: aipatutako sintomak jaso, sintomek interferentzia sortzen ote duten aztertu,
beste nahasteen areagotzea ez dela hauteman eta modu prospektiboan eta bi
hilabetez baieztatu diagnostikoa. Irizpide hauek jasotzen dituen tresna, aldiz, ez
ikerketaren eremuan, ez ekonomikoki ere, ez da bideragarria. Hilekoaren Aurreko
Nahaste Disforikoa duten emakumeak hautemateko, tresna luzeegia izango
litzateke eta, ondorioz, bideragarritasuna galduko luke. Kontuan izanik emakume
hauen hautematea ezinbestekoa dela ikertzen jarraitu ahal izateko eta tratamendu
klinikoa eskaini ahal izateko, motzagoa eta erabilgarriagoa den tresna beharko genuke, lehen hautematea erraz posible egingo lukeena osasuneko lehen atentzioaren
esparruan. Ondorioz, proposatzen duguna da screening tresna bat sortzea lehen
ebaluazio bat egiteko eta nahastea azaltzen duten emakumeei ebaluazio osoa
(irizpide denei jarraiki) egin ahal izateko.
ONDORIOAK
Hilekoaren kontzeptua zientziaren aurrerapenei esker argituz joan da eta egun
zikloaren ezaugarriak nahiko ondo ezagutzen ditugu. Hilekoaren nahasteen kontzeptuari dagokionez, esan dezakegu, orobat, zientziari esker argituz joan dela azken urteotan. Baina oraindik ere Hilekoaren Aurreko Nahaste Disforikoaren ebaluazio egokira ez gara heldu. Horren arrazoi nagusia akats metodologikoei egozten
diegu: orain arte nahastea ebaluatzeko erabili izan diren tresnek ez dute nahastearen kontzeptua ondo jasotzen eta baldintza psikometrikoak ere ez dituzte ondo
betetzen; honek guztiak ikerketa guztien emaitzak kolokan jarri ditu. Beharrezkoa
dugu, ordea, arazo honi irtenbidea ematea, nahastea ondo ebaluatu eta honen
inguruko informazio gehiago izateko: zein beste aldagairekin erlazionatzen den,
zein izan daitekeen nahastearen zergatia, eta noski, zein irtenbide ematen diogun.
Azken finean, emakumeon bizi-kalitatea hobetuko duen bidea jorratu behar dugu.
Helburu horiei bide emateko, beraz, lehen pausoa tresna aproposa sortzea
izango litzateke. Horretarako, proposatzen dugu DSM-IV-ak ematen dituen diagnosirako irizpideak kontuan hartzea, horiek baitira egundaino ikertzaileen artean
adostasun handiena jaso dutenak eta, zientzialarien artean erabili izan diren mito
eta kontzeptu ez-enpirikoetatik at daudenak. Eta noski, tresna berri hori balidatzea,
beharrezko baldintza psikometrikoak betetzen dituela ziurtatzeko. Modu horretan
soilik heldu ahal izango gara goian aipatutako helburura.
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8. Generoa eta ez-hitzezko komunikazioa
Mikel Haranburu
8.1. SARRERA
Emakumeek ezker hemisferioa garatuagoa dute mutilek baino, eta hizkuntza-trebetasunetan abantaila dute mutilekiko, txiki-txikitatik hasita. Ondorioz, mutilek hizkuntzaren arloko nahaste (dislexiak, disgrafiak…) gehiago agertzen dituzte neskek
baino. Hitzezko mezuak adierazi eta irakurtzeko ez ezik, ez-hitzezko mezuak
kodetu eta deskodetzeko ere trebetasun gehiago dituzte emakumeek. Emakumeek
gizonek baino aurpegi eta keinu adierazkorragoak eta biziagoak erakusten dituzte.
Afektuak eta emozioak errazago agertzen dituzte, eta besteen afektu-adierazpenak
errazago irakurtzen dituzte. Hala ere, afektuak agertzeko erraztasun hori tristura-,
maitasun- edo berotasun-sentimenduak agertzean ikusten da; ez, ordea, haserreeta erasokortasun-sentimenduak agertzean.
Mutilek hizkuntzaren arloko gaitasun txikiagoa eta objektuak hiru dimentsioko
espazioan kokatzeko gaitasun handiagoa dute. Gizonak trebeagoak dira errotazio
mentaleko ariketetan; emakumeak, berriz, mugarrien oroitzapenean. Objektuak
espazioan kokatzen dira trebeak gizonak. Emakumeak, berriz, espazioko kokaera
denbora-segidarekin erlazionatzen nabarmentzen dira.
Nagusitasuna agertzera zuzendua dago gizonen ez-hitzezko portaera; emakumeena, berriz, mendetasuna agertzera. Ikusmenari dagokionez, gizonak emakumeak baino menderatzaileago agertzen dira: hitz egitean begiratzearen eta entzutean
begiratzearen arteko ratio handiagoa dute gizonek (Dovidio eta Ellyson, 1985).
Emakumeek mendeko jarrera eta keinu gehiago agertzen dituzte gizonek
baino: burua albora okertu, besoak gorputzari erantsita hitz egin, hankak elkarren
kontra estututa egon, esku-ahurrak solaskideari erakutsiz hitz egin. Emakumeek
gizonek baino keinu bilduagoak eta gorputzari erantsiagoak egiten dituzte. Gizonek keinu hedatuagoak egiten dituzte.
Emakumeek gizonek baino irribarre gehiago egiten dute, eta besteen elkarreragin-estilora egokitzen dira, gizonak baino gehiago. Emakumeek gizonek baino
gehiago ukitzen dute eta gehiago ukituak dira, eta gizonek baino joera gehiago
dute ukipen fisikoei ekiteko (Jones, 1986). Gizonek aurrez aurreko jarrera dute
gogoko harremanetarako. Emakumeek alboz alboko jarrera gehiagotan hartzen
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dute. Gizonak lehian eta ekintzan interesatuago agertzen dira; emakumeek,
lankidetzan, harmonian eta harremanetan jartzen dute interesa.
Solasaldirako hurbilago jartzen dira emakumeak, bai emakumeengandik, bai
gizonengandik, eta nahiago dute besteen alboan jarri, aurrez aurre baino. Beste
pertsonak emakumeengandik hurbilago jartzen dira gizonengandik baino, emakumeek espazio pertsonal iragazkorragoak dituztelako eta gizonek baino espazio
gutxiago behar dutelako. Gizonek espazioa kontrolatzera jotzen dute; emakumeak,
berriz, espaziora egokitzen saiatzen dira.
Emakumeek gizonek baino usaimen hobea dute. Usaimenaren diferentzia hori
pubertarotik aurrera eta obulazio-garaian agertzen da batez ere. Azkenik, emakumeak sentikorragoak dira beste emakume eta gizonek daramatzaten jantzi eta
artefaktuekiko.
8.2. GARUNEKO ALDEAK GENEROAREN ARABERA
Geschwind-en (1979) arabera, pertsona bat ezkertia izatearen arduraduna
testosterona da. Testosteronaren eraginez eskuin hemisferioa gehiago hazten da
mutiletan, hormona horrek makaldu egiten baitu ezker hemisferioaren hazkuntza.
Horregatik, gizonak emakumeak baino gehiagotan izaten dira ezkerrak, garunaren
eskuin hemisferioaren nagusitasunak gorputzaren ezker aldearen nagusitasuna
ekartzen baitu. Ezker hemisferioa garatuago dago emakumeetan, eta eskuin
hemisferioa garatuago dago gizonetan.
Ezker hemisferioa hizkuntzan eta prozesaketa analitikoan espezializatua dagoenez, eta emakumeek ezker hemisferioa garatuago dutenez, gizonek emakumeek baino irakurketa- eta idazketa-arazo gehiago izaten dituzte. Aldiz, eskuin
hemisferioa espazioko pertzepzioan eta prozesaketa sintetikoan espezializatua
dagoenez, pertsona ezkertiak gaituagoak izaten dira trebetasun espazialetan.
Buxo Rey-ren arabera (1988), emakumeak mutilak baino lehenago lortzen du
heldutasuna hizkuntza espresiboan, hizkuntzaren artikulazioan, hizkuntzaren
jariakortasunean eta lateralizazioan. Garunaren hizkuntza-eremuko ezkerreko
eskualde premotorra lehenago mielinizatzen da nesketan mutiletan baino. Ashley
Montagu (1970) antropologoaren arabera, emakumearen hizkuntzarako gaitasunak
handiagoak dira. Haur Hezkuntzan jadanik hiztegi zabalagoa dute neskek mutilek
baino. Lehenago hasten dira hizketan. Esaldietan hitz gehiago sartzen dituzte.
Gehiago erantzuten diote amari, hark hitz egiten dienean (Huttenlocher, Haight,
Bryk, Seltzer eta Lyons, 1991). Lehenago ikasten dute irakurtzen, eta arazo gutxiago dituzte irakurketan. Kodeak lehenago ikasten dituzte. Hizkuntza artifizialak
eraiki edo sortzeko gaitasun handiagoa dute. Atzerriko hizkuntzak errazago ikasten
dituzte. Oroimenean trebetasun gehiago dituzte, batez ere oroimen logikoan, ez
oroimen mekanikoan.
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Mutilek gaitasun gehiago dituzte ikusmenaren eta espazioaren arloko (Harre
eta Lamb, 1990) ariketetan, zenbakizko arrazoiketan, logikaren arloan eta zatiak
osotasunean erlazionatzen.
Gizonek eta emakumeek ikuspegi ezberdinetatik ikusten dute mundua, modu
ezberdinean komunikatzen dira, rol ezberdinak betetzen dituzte, gizartearen presio
ezberdina jasaten dute eta harreman ezberdinak dituzte ingurunearekin. Gizonak
irudi erasokor eta asertiboekin identifikatu dira, boterea nahiz lidergoa eskuratzen
saiatu izan dira eta objektuekiko harremanetan zentratu izan dira. Emakumeak
mendeko eta esaneko irudiekin identifikatu dira, haurren zainketaz eta heziketaz
arduratu izan dira, eta pertsonekiko harremanetan zentratu izan dira. Ondorioz, gizonek interes handiagoa dute ekintzak agertzen dituzten iragarkiekiko, eta emakumeek interes handiagoa dute gizarte-arazoak agertzen dituzten iragarkiekiko.
Gizonek item espezifikoak prozesatzeko joera eta beren buruetan zentratutako
ekintzen helburuekiko interesa agertzen dituzte. Emakumeek harremanak prozesatzeko joera eta besteengana orientatutako gizarteko helburuekiko interesa agertzen dituzte. Gizonei eta emakumeei beren genero-rolarekin ados datozen iragarkiak gustatzen zaizkie: gizonek nahiago dituzte lehiaketa daramaten iragarkiak, eta
emakumeek, harmonia azpimarratzen duten iragarkiak (Putrevu, 2004).
Gizonei eta emakumeei hitza eta irudia dituzten iragarkiak gustatzen zaizkie.
Hala ere, emakumeei gizonei baino gehiago gustatzen zaizkie hitzezkoak bakarrik
diren iragarkiak; gehiago gustatzen zaizkie hitzezko iragarkiak, harmonikoak eta
konplexuak direnak. Gizonek interes gehiago dute alderatzaileak eta bereizgarri
sinpleetara orientatuak diren iragarkietarako. Garun-hemisferioek antolamendu
simetrikoagoa dute emakumeetan, eta antolamendu espezializatuagoa, mutiletan
(Everhart, Shucard, Quatrin eta Shucard, 2001). Mutilen garunak zati txikiagoetan
prozesatzen du informazioa. Emakumeen garuna ez dago hain lateralizatua, eta
informazioa modu holistikoan pozesatzen du.
Emakumea artisautza kooperatibora eta gizarte-harremanetara dedikatu izan
da, eta solasaldirako trebatu da. Emakumea bere seme-alabak haztera eta heztera
dedikatu da, eta horretan hizkuntza baliatu behar izan du. Mutilen nagusitasuna,
berriz, ikusmen bidezko hautematean, hautemate espazialean eta hizkuntzazkoa ez
den entzumen-diskriminazioan zentratu da. Mutilen garuna ehizarako eta lurraldea
bereganatzeko prestatua dago (Buxo, 1988). Gizona espazio zabalean ehizatzera
eta gerra egitera ohitu da. Ehizan ibili ondoren, jatorrizko leize-zulora itzultzeko
ikusmenean oinarritutako orientazio-zentzua landu behar izan du.
Hizkuntzazko kinadak azkarrago prozesatzen dira eskuineko ikusmen-eremuan aurkezten direnean, ezker hemisferioak prozesatzen baititu. Hala ere, subjektu normalek berdintsuki prozesatzen dituzte ikusmen-eremu batean edo bestean
aurkeztutako kinadak, ezker eta eskuin hemisferioak gorputz kailukararen bidez
konektatuta daudelako. Haurtzaro berantiarrean edo nerabezaroan lortzen da
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gorputz kailukararen heldutasuna. Eta gorputz kailukara garatua dagoenean,
hobeto irakurtzen dute gaztetxoek. Baina, hemisferio arteko lotura heldu gabe
gelditzen denean edo garuna zatitua dagoenean, dislexia agertzen da.
Ezker hemisferioak hizkuntza prozesatzen duenez, eskuin belarritik jasotakoa
lehenago prozesatzen da, ezker belarritik jasotakoa baino, eskuin belarritik
jasotakoa zuzenki joaten baita ezker hemisferiora. Ezker belarritik jasotakoa, berriz, eskuin hemisferiora joaten da lehenik, eta gero ezkerrekora. Baina, bi hemisferioak konektatuta daude, eta garuneko eskuin eta ezker hemisferioak konektatzen dituen gorputz kailukara lodiagoa da emakumeengan gizonengan baino. Bi
hemisferioak elkartzen dituzten lotura gehiago dituzte emakumeek gizonek baino.
Dirudienez, estrogenoa da hori eragiten duena. Gizonezkoaren garuna ataza espezifikoetarako espezializatuta dago. Ezin izaten ditu bi gauza batera egin, bi hemisferioak lotzen dituzten lotura gutxiago dituelako. Aldiz, emakumeei zailago gertatzen zaie ezkerra eta eskuina bereiztea, bi hemisferioak lotuago dituztelako. Emakumeek bi hemisferioen bidez entzuten dute, eta gizonek ezker hemisferioaren bidez entzuten dute. Emakumeek, ezker hemisferioarekin batera, eskuin hemisferioa
ere aktibatzen dute, eta jasotzen duten diskurtsoa emozioz kargatuago dago.
Horrela, emakumeek ez diote esaten denari bakarrik begiratzen, nola esaten den
ere kontuan hartzen dute.
8.3. GAITASUN ESPAZIALETAN GIZONEK ETA EMAKUMEEK
DITUZTEN ALDEAK
Ikerketen arabera mutilek neskek baino gustukoago dituzte bideo-jokoak eta
gehiago jokatzen dute haietan (Lucas eta Sherry, 2004). Bideo-jokoetan gertatzen
diren genero-diferentziak azaltzeko, maila anitzeko komunikazio-gertaera moduan
aztertu behar dira bideo-jokoak. Komunikaziorako bide moduan eta komunikaziorako foro moduan aztertu behar dira bideo-jokoak. Telebista eta beste medien bidez
bezala, bideo-jokoen bidez ere beren premiak asebete ditzakete jokalariek: denbora
pasatu, nork bere burua elikatu, harreman- eta afektu-premia elikatu, trebetasunak
neurtu, jokoan maila garaiagoa lortu, etab. Baina, bideo-joko gehienak mutilen trebetasunetara egokituago daude, eta mutilen premiak gehiago asebetetzen dituzte
neskenak baino. Esate baterako, mutilek neskei abantaila ateratzen diete hiru
dimentsioko objektuen errotazio mentalean, labirintoan zehar nabigatzean eta jomugara zuzendutako mugimendu-trebetasunetan (Kimura, 1999; Lucas eta Sherry,
2004). Neskak trebeagoak dira mugarrien oroimenean (errepidean zehar ikusitako
objektuen xehetasunak gogoratzen), objektu bat tokiz aldatu den identifikatzen,
hautematearen abiaduran, ikusmen-aztarnetan oinarrituta kideko objektuak bikotetan jartzen. Gizona espazioko orientazioan espezializatuta dago (aldiberekotasun
espaziala). Emakumea, berriz, denborako orientazioan (denbora-segida). Joko gehienak mutilen trebetasunetara egokituta daude. Sarritan agertzen dira jokoetako
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pertsonaiak hiru dimentsioko munduan nabigatzen, balak ekiditen, gizon gaiztoei
disparatzen. Aipatu ditugun premiak asetzeko aukera gutxiago dute neskek joko
hauetan. Bestalde, bideo-jokoetan mutilak lehiarako motibatuago agertzen dira
neskak baino. Neskak, aldiz, beren buruak gainditzeko motibatuago agertzen dira,
lehiarako baino.
8.4. ESPAZIOA
Inguratzen gaituen espazioari deritzo espazio pertsonala. Espazio horren hedadura
pertsonaren aurrealdetik handiagoa izan ohi da, atzealdetik baino. Forma, berriz, ez
da zirkularra izaten. Pertsona baten espazio pertsonalaren aurrealdeko distantzia
txikitu egiten da burua albora biratzen duenean; baina, txikitze hori lehenera itzultzen da, berriro aurrera begira jartzen denean. Edozein tokitara doala ere, pertsonak
berekin darama eremu pertsonal hori, eta eremu horretan sartu nahi dutenen aurrean
babestu egiten da. Eremu edo espazio pertsonal hori gizaki bakoitzaren inguruan
dagoena da, eta besteak han baimenik gabe sartzen direnean, deseroso sentitzen da
pertsona.
Pertsonek elkarrekiko hartzen duten distantzia eta orientazioa aztertzen du
proxemikak. Emakumeak gizonezkoak baino hurbilago jarri ohi dira besteengandik, baina norbera besteengandik zer distantziatan jartzen den aztertu ordez, besteak
norberarengandik zer distantziatara jartzen diren aztertzen badugu, hauxe ikusten
dugu: joera nabarmenena emakumeengandik gizonezkoengandik baino hurbilago
jartzearena da (Kalbfleisch eta Cody, 1995).
Sanders-en arabera, emakumeen espazio pertsonalak heren bat txikiagoak
izaten dira hilekoaren erdiaren inguruan, hilekoaren azken zatian baino. Irakasleek
eta gizonezkoek beren gorputzarekin eta beren gauzekin esanguratsuki espazio
gehiago hartzen dute, ikasleek eta emakumeek baino (Kalbfleich eta Cody, 1995).
Oro har, emakumeei gizonei baino lurralde txikiagoa uzten zaie. Gizonek beren
etxeetan espazio eta objektu pertsonalak eduki ohi dituzte, emakumeek baino
gehiagotan. Eskolako jolastokian mutilek menderatzen dute espazioa. Neskek periferia hartzen dute. Esertzean, gizonek enborra erlaxatuago dute, eta hankak luzatuta eta irekita esertzen dira. Emakumeak, berriz, hankak bilduago eta elkartuago
dituztela esertzen dira.
Emakumeek jarrera negatiboagoa dute beren espazio pertsonala albotik
inbaditzen denean. Gizonek, berriz, aurretik erasotzen denean (Byrne eta Fisher,
1975). Gizonek baino ikusmen periferiko zabalagoa dute emakumeek. Emakumeek nahiago dute beraiekin harremanetan ari diren pertsonak alboan izatea,
aurrez aurre baino. Gizonek nahiago dute aurrez aurre dituztenekin harremanak
izan, alboan dituztenekin baino. Gizonek «tunel-ikusmena» dute; beren aurrean dagoena urrunera arte zehatz ikusten dute. Gidatzaile gizonezkoek istripu gehiago
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dituzte alboetatik. Emakumek, berriz, alborako ikusmena dute; alboan gertatzen
dena hobeto ikusten dute, istripu gehiago izaten dituzte atzetik edo aurretik.
8.5. BEGIRADA
Batetik, emakumeek gizonek baino ikusmen-kontaktu gehiago egiten dituzte adin
guztietan. Bestetik, emakumeei gizonei baino gehiago begiratzen zaie, eta
emakumeek errazago jasaten dute begiratuak izatea gizonek baino. Gizon-bikoteek
baino gehiago begiratzen diote elkarri emakume-bikoteek (Mulac, Studley,
Wiemann eta Bradac, 1987).
Norabide bakarreko begirada finkoa mehatxutzat har liteke. Baina, bi pertsonen elkarrekiko begirada finkoak jarrera positiboa ere adieraz dezake. Ikasle bati
irakasleak askotan begiratzen badio, errefortzu positibotzat har liteke. Elkarri asko
begiratzea elkarrekiko erakarpenaren seinale izan liteke. Zentzu horretan, elkarri
gehien begiratzen dioten partaideak aukeratu ohi ditu pertsonak edozein proiektutan lankide izateko (Corraze, 1992).
Afektu bila dabiltzan pertsonek eta elkarren gustukoak direnek bestearen aurpegira eta begietara zuzenki begiratzeko joera dute. Emakumeek gizonek baino
gehiago begiratzen dute, eta behin begi-kontaktua ezarri eta gero, denbora gehiagoz
eusten diote begiradari (Davis, 1982). Bai gizonek eta bai emakumeek, elkarrengandik oso hurbil ez badaude behintzat, gehiago begiratzen diote atsegingarri
zaienari; baina emakumeek entzuten ari direnean denbora luzeagoz begiratzen
diote solaskideari; gizonek, berriz, hitz egiten ari direnean denbora luzeagoz begiratzen diote.
Ikusmenaren eta erotikaren arteko harremanei dagokienez, gizonen begininiak emakumeenak baino gehiago dilatatzen dira, emakume bat biluzik ikustean;
emakumeen begi-niniak, berriz, gizonenak baino gehiago dilatatzen dira, ama bat
haur batekin edo gizon bat biluzik ikustean. Baina, begi-niniaren tamaina ez du
ikusmenetik sartzen den irudiak bakarrik aldarazten, baita usaimenetik, dastamenetik edo entzumenetik sartzen diren lurrin, zapore edo soinuek ere.
Emakumeek denbora gehiagoz begiratzen diote solaskideari, bai entzutean,
bai hitz egitean. Hitz egiten ari den bitartean begiratzearen eta entzuten ari den
bitartean begiratzearen arteko ratioa, ikusmen-menderakuntzaren jokaera deitzen
da: visual dominance behavior (VDM) = Look-speak(LS) / Look-listen(LL). Ikusmen-menderakuntzaren jokaera = Hitz egiten ari denean begiratzea / Entzuten ari
denean begiratzea. Pertsona menderatzaileek berdintsuki begiratzen dute hitz
egiten ari direnean eta entzuten ari direnean, baina mendeko pertsonek entzuten ari
direnean gehiago begiratzen dute hitz egitean baino (Ellyson, Dovidio, Corson eta
Vinicur, 1980; Exline, Ellyson eta Long, 1975). Dovidio eta Ellyson-en (1985)
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arabera, gizartean botere gehiago dutenek ikusmenezko menderakuntza gehiago
erakusten dute besteek baino.
Pertsona menderatzaileek gehiago begiratzen diete beste pertsonei lehia-egoeran; pertsona atxikitzaileek gehiago begiratzen diote elkarri lankidetza-situazioan
(Argyle, Ingham, Alkema eta McCallin, 1973). Botere mailan alderik ez dagoenean, gizonek ikusmen-menderakuntza handiagoa agertzen dute emakumeek baino
(Kalbfleich eta Cody, 1995). Dirudienez, beraz, gizonezkoen ez-berbazko jokaera
menderakuntzarekin eta boterearekin loturik agertzen da; emakumeena, berriz,
mendekotasunarekin eta botere-gabeziarekin.
Gizonen ez-berbazko jokaera menderakuntzak bereizten du; emakumeena,
berriz, mendekotasunak. Gizonek ikusmenaren menderakuntza gehiago agertzen
dute; emakumeek, berriz, begirada arretatsu gehiago eta mendekotasunezko keinu
gehiago (irribarre gehiago, espazio gutxiago, galdera gehiago…). Emakumeak
gizonekin hitz egitean, hauen estilora egokitzen dira, hots, gutxi begiratzera. Baina, komunikazio-estiloa mintzagaiaren arabera ere alda liteke. Horrela, ongi ezagutzen duten mintzagai bati buruz hitz egitean, boterearekin zerikusia zuten ez-berbazko jokaera gehiago agertzen dituzte emakumeek: denbora gehiagoz hitz egin,
hitz egiten gehiagotan hasi, entzutean gutxiago begiratu, eta keinu gehiago egin.
Modaz hizketan ari direnean, emakumeek agertuko lukete estilo menderatzaileagoa.
Futbolaz hitz egitean, berriz, gizonek hartuko lukete estilo menderatzaileagoa.
Pertsona menderatzaileak denbora gutxiagoz begiratzen dio hizlariari, entzule
izatea egokitzen zaionean, entzule izaten jarraitu nahi ez balu bezala. Mendekoak
denbora luzez begiratzen dio hizlari menderatzaileari, entzuten jarraitu nahi duela
adieraziz eta bestearen jarrera menderatzailea egiaztatuz. Aginte altua dutenek
(hala nola, enperadoreek) ez diote berehala begiratzen mendekoari. Atzerapen
egokiz, eta mugimendu oso makalekin begiratzen diote.
8.6. EMOZIOEN AGERPENA ETA IRAKURKETA
Emakumeek trebetasun gehiago agertzen dute eskuarki ez-berbazko mezuak
kodetu eta deskodetzeko. Hall-en arabera (1979), botere sozial gutxiago dutelako
jartzen dute emakumeek arreta handiagoa besteengan. Emakumeen trebetasun handiagoa azaltzeko beste hipotesi bat ere bada: gizonek eta emakumeek adierazkortasun ezberdina dute; emakumeek emozioak kanporatu egiten dituzten bitartean, gizonek barneratu egiten dituzte (Buck, 1979).
Gizonen eta emakumeen arteko harremanetan emakumeek gehiagotan ematen
dute beren ahultasunen berri. Emakumeek berotasuna, maitekortasuna edo
zaurgarritasuna agertzera, eta haserrea edo erasokortasuna gordetzera bultzatzen
ditu inguruneak. Gizonak, aldiz, banakako lorpenetara bultzatzen ditu inguruneak,
eta ezarritako jomugak lortzeko haserrea edo erasoa ager dezakete, baina gorde
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egin behar dituzte tristura, depresioa edo zaurgarritasuna. Semeei beren emozioak
gordetzen erakutsi zaie; alabei, berriz, emozioak esperimentatzen. Gurasoek
emoziozko hitz gehiago erabiltzen dituzte beren alaba txikiei hitz egitean, seme
txikiei hitz egitean baino (Fivush, 1993). Amek beren beldurrezko emozioak
semeei eta alabei nola komunikatzen dizkieten aztertzen badugu, honako hau
ikusten dugu: mutilei adieraztean, beren beldurrezko aurpegi-adierazpenak
handizkatu egiten dituztela.
Emozioak irakurtzeko haurrek duten trebetasunari dagokionez, ikerketa batzuen arabera, 7-8 urteko neska eta mutilen artean diferentzia esanguratsurik ez
dago alaitasuna, haserrea, tristura eta beldurra irakurtzeko. Aldiz, beste ikerketa
batzuek diferentziak ikusi dituzte neska-mutilen artean aurpegi-adierazpenak
irakurtzeko garaian (Oyuela eta Pardo, 2003).
Eskuin hemisferioan kalteak dituzten pazienteek arazoak izaten dituzte aurpegi-adierazpenak irakurtzeko (Anderson, Spencer, Fulbright eta Phelps, 2000). Era
berean, diferentzia esanguratsuak daude mutilen eta nesken artean aurpegiko
adierazpenen bidez haserrea, tristura eta alaitasuna ezagutzeko. Gizakiek errazen
ezagutzen duten emozioa alaitasuna da (Katsikitis, Pilowsky eta Innes, 1997).
Azkarrena ezagutzen dutena, berriz, haserrea (Öhman, Lundqvist eta Esteves,
2001). Emakumeek erraztasun gehiagoz ezagutzen dituzte alaitasuna adierazten
duten aurpegi-adierazpenak; gizonek errazago irakurtzen dituzte haserrearen
adierazpenak.
Ez-hitzezko portaerak eta mezuak kodetzen eta deskodetzen gizonek eta emakumeek dituzten aldeak ondoko puntu hauetan laburbil daitezke (Burgoon, 1994):
– Emakumeak gizonak baino adierazkorragoak dira. Hitz-etorri aberatsagoa,
irribarre gehiago, ukipen gehiago agertzen dituzte.
– Emakumeak gehiago egokitzen dira solaskidearen komunikazio-proposamenetara, interes handiagoa jartzen dute haren adierazpenetan eta hobeto
irakurtzen dituzte haren keinuak.
– Kodetze-gaitasun handiagoa, adierazkortasun handiagoa eta besteen ezhitzezko seinaleak deskodetzeko gaitasun handiagoa dute emakumeek.
8.7. UKIMENA
Emakumeen ukimena gizonena baino sentikorragoa da. Ukimenerako hartzaile
gehiago dituzte emakumeek azalean, gizonek baino. Aldi berean, atxikimenduaren
hormonek (oxitozina eta prolaktina) gehiago ukitzera eta ukituak izatera daramatzate emakumeak. Emakumeek gizonek baino gehiago ukitzen dute elkar, eta
gehiago ukituak dira, gizonak baino. Emakumeek gehiagotan hasten dituzte eta
gehiago baloratzen dituzte ukipen fisikoak gizonek baino (Willis eta Rinck, 1983).
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Baina, kontuan eduki behar da, emakumeek afektuzko ukipen fisikoa eta izaera
sexualekoa bereizi egiten dituztela, eta gizonek, ez hainbeste.
Zentzu bakarreko ukipen fisikoak boterea adierazten du. Ukitzailearen sexua,
adina edo estatusa alde batera utzita, horrelako ukipenak egiten dituenari egozten
zaion boterea, ukitzen ez duenari egozten zaiona baino handiagoa da. Eta, ukituaren sexua, adina edo estatusa kontuan hartu gabe, horrelako ukipenak jasotzen
dituenari egozten zaion boterea, jasotzen ez dituenari egozten zaiona baino txikiagoa da. Major eta Heslin-en (1982) arabera, beraz, ukitzaileak ukitzaile ez direnak
baino estatus altuagokotzat hartzen dira, eta ukituak, ukituak ez direnak baino
estatus baxuagokotzat jotzen dira. Emakumea menderatzaileagotzat hartzen da,
berak gizonezkoa ukitzen duenean, eta mendekoagotzat hartzen da gizonak bera
ukitzen duenean. Gizonezkoen hautemateei dagokienez, horrelako alderik ez da
nabarmentzen.
Bestalde, gizonek ez dute ongi hartzen beren estatus berdinekoek edo emakumeek beraiek ukitzea; ukitzaileak goi-mailakoak edo estatus altuagokoak direnean,
ongi hartzen dute. Emakumeen erreakzioak ez dira horrenbeste aldatzen solaskidearen sexu eta estatusaren arabera.
8.8. KINESIKA ETA IRRIBARREA
Emakumeek gizonek baino keinu gutxiago egiten dituzte. Emakumeekin hitz
egitean, gizonekin hitz egitean baino keinu gutxiago egiten dituzte emakumeek.
Gizonaren keinuak zakarragoak izan litezke. Emakumearen keinuek goxoagoak
izan behar dute. Gizonak keinuak egiten dituenean, haren besoak gorputzetik
bereizi egiten dira, eta beso bakarrez keinu gehiago egiten dituzte. Emakumeak
gorputzetik hurbilago edukitzen ditu besoak, keinuak egitean.
Tradizionalki, emakumeek esanguratsuki gehiago makurtu izan dituzte beren
gorputzak, gizonezkoek baino. Era berean, herritar beltzek esanguratsuki gehiagotan
makurtzen zituzten beren gorputzak iragarkietan. Eta heldu gazteek esanguratsuki
gehiagotan, heldu zaharrek baino. Bestearen aurrean makurtzen garenean,
bestearen gehiagotasuna adierazten dugu.
Emakume helduek gizon helduek baino irribarre gehiago egiten dituzte, batez
ere gauza positiboez hitz egitean. Emakumeek gizonek baino irribarre gehiago
egitea espero da. Zirraren agerpenean kulturak eragin handia du. Horrela, irribarreari buruzko ikerketetan ikusi denez, goi-estatuseko emakumeek, goi-estatuseko
gizonek baino gehiagotan egiten zieten irribarre behe-estatuseko gizonei; baina,
behe-estatuseko emakumeei egindako irribarreetan alderik ez zegoen. Irribarrea
egitean eragina badute, beraz, genero-estatusak eta elkarreragin-estatusak
(Kalbfleisch eta Cody, 1995).
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Musitu-k egindako ikerketen berrikuspenaren arabera (Musitu, 1993), emakumeek gizonek baino irribarre gehiago egiten dute, eta horretan beren mendeko
estatusa agertzen dute. Emakumeek gizonei, gizonek emakumeei baino irribarre
gehiago egiten diete. Kultura arteko ikerketa batean, bi pertsonen artean botere gehieneko pertsonaren aurpegia aukeratzeko eskatzen zitzaienean, irribarrerik egiten
ez zuen aurpegia aukeratzen zuten partaide gehienek. Baina, botereaz gain beste
berezitasunak ere kontuan hartzean, aurpegi irribarretsuko jendea ez zen botere gutxiagokotzat hartzen. Emakumeak irribarre gehiago egitea ez litzateke, beraz, beren
mendeko estatusaren adierazgarri izango, gizarteko edozein egoeratan emakumeek
irribarre gehiago egitearen adierazgarri baizik.
Irribarre egiatia egitean, bi muskulu talde mugitzen dira: alde batetik, zigomatiko nagusiak, ezpainen komisuretara doazenak; beste aldetik, begien orbikularretakoak edo begiak inguratzen dituztenak. Zigomatikoak kontrola daitezke, orbikularrak ez hainbeste. Gizon boteretsuek mendekoek baino irribarre gutxiago egiten
dute. Testosterona asko duten gizonek edo pertsona menderatzaileek irribarre gutxiago (Dabbs, 1992) egiten dute, baina egiten dutena aho inguruko zigomatikoak
eta begi inguruetako orbikularrak mugituz egiten dute.
Emakumeek gizonek baino irribarre gehiago egiten dute (Cashdan, 1998),
txiki-txikitatik hasita. Bi hilabeteko haur neskek mutilek baino irribarre gehiago
egiten dute jadanik. Bestalde, eskoletako argazkietan ikusi ahal izan denez, haur
neskek irribarre gehiago egiten dute haur mutilek baino. Eta aldea handitu egiten
da pubertaroan.
Irribarre egiten duten gizon eta emakumeak zoriontsutzat hartzen ditugu. Irribarrerik egiten ez duten gizonak, berriz, menderatzailetzat hartzen ditugu. Emakume batek irribarrerik egiten ez duenean, zoritxarrekoa, latza, zorrotza, zakarra
dela pentsatzen da. Normaltzat hartua izateko, emakumeak irribarre gehiago egin
behar du.
Emakumeek irribarre gehiago egiten dutenez, irribarre horiek interpretatzen
zailagoak izaten dira. Emakumearen irribarrea ez da gizonena bezain erraz interpretatzen; haien irribarreak ez du beti benetako sentimendua adierazten (Bugental,
Love eta Gianetto, 1971).Gizonek irribarre gutxiago egiten dute, eta haien irribarrea sentimendu positiboaren adierazpentzat hartzen da.
Irribarrea besteekiko harremanak errazteko erabiltzen da sarritan. Aurpegi
irribarretsua duena aurpegi serioa duena baino gehiago balioesten da egoera askotan. Sedukziorako ere erabiltzen da irribarrea. Baina, irribarrea egitea pertsona
arteko testuinguruaren arabera ere aldatzen da. Horrela, gizonek haurrei irribarre
gutxiago egiten diete beste gizonekin batera daudenean, haiekin ez daudenean
baino.
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8.9. PARALINGUISTIKA
Esaten dena baino gehiago, esaten dena nola esaten den aztertzen du paralinguistikak. Hitzezko jokaeraren ez-hitzezko alderdiak biltzen ditu: ahots-tonua,
ozentasuna, solasaldiaren erritmoa, tinbrea, pausaldiak, gorabeherak, abiadura,
ahotsaren altuera, oihartzuna, intziriak, eztulak, soinu arrotzak eta abar.
Ahots bat neskarena edo mutilarena den jakiteko haren tinbrea entzutea
nahikoa da. Mutilaren laringea emakumeena baino handiagoa eta zabalagoa da.
Laringe luzeagoko ahots-kordek maiztasun gutxiagoz bibratzen dute eta tonu
grabeagoa ematen dute.
Gure gizarteko estereotipoak dioenaren kontra, emakumeek baino gehiago
hitz egiten dute gizonek (Swacker, 1975). Ez dago ikerketarik, emakumeek gizonek baino gehiago hitz egiten dutela dioenik. Gizonek emakumeek baino gehiago
hitz egiten dute, edo alderik ez dago.
Solaskide batek amaitu baino lehen bestea hasten denean, haren solasa eteten
da. Etendurak adierazten duena: solasa eten duen pertsona hitz egiten ari zena
baino garrantzitsuagoa dela edo gauza garrantzitsuagoak dituela esateko. Oro har,
gizonek ez dute emakumeek baino gehiagotan eteten besteen solasaldia (Smythe
eta Schlueter, 1986).
Isiltasuna ere erabiltzen da solasaldia kontrolatzeko. Gizonek emakumeek
baino gehiagotan erabiltzen dute isiltasuna kontrol-estrategia moduan (Fishman,
1978).
Solasgaia aldatzeari dagokionez, gizon eta emakumeak osatutako bikoteetan
ez da bikote homosexualetan adina denbora ematen gai bati buruz hitz egiten.
Bikote heterosexualetan metodo zuzenagoak erabiltzen dira gaia aldatzeko. Bi
gizonek osatzen dituzten bikoteetan metodo mailakatuagoak erabiltzen dira.
8.10. USAIMENA
Davis-en arabera (1982), pertsona baten edo bestearen usaimen-gaitasuna ezberdina
da; sexu batekoa edo bestekoa izatearen arabera ere aldatu egiten da. Emakume
gazte eta helduek atzeman ditzakete usain almizklatu batzuk, baina gizonek eta
nerabezaro aurreko emakumeek ez. Emakume helduaren usaimen-gaitasuna aldatu
egiten da bere hileko zikloan zehar; usaimenaren zorroztasun maximoa zikloaren
erdian izaten du emakumeak, hain zuzen ere, bere estrogeno maila obulazioarekin
igotzen denean; obulazio-garaian dauden emakumeek errazago jasotzen dituzte
gizonezkoen usain sexual erakargarriak. Horretan oinarrituta zientzialari batzuek
emakumearen usaimen-zikloa hartu nahi izan dute jaiotza-kontrolerako neurri moduan.
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Emakumeek gizonek baino usaimen zorrotzagoa dute eskuarki. Arnasaren
usainaren bidez bestearen sexua asmatzeko gaitasunari buruzko ikerketa batek
erakutsi zuenez, emakumeek gizonezkoen % 90aren sexua eta emakumeen
% 80aren sexua asmatu zuten usaimenaz baliatuz. Gizonek, berriz, % 65aren sexua
asmatu zuten (Vroon, 1999).
Emakumeek intentsitate handiagoz hautematen dituzte usainak. Usainak
hobeto izendatzen dituzte, eta usaimen-testetan gizonek baino emaitza hobeak
ateratzen dituzte. Pubertarora bitartean mutil eta neskek usaimen-gaitasun bera
dute. Baina, pubertaroan ezberdintasunak agertzen dira, estrogenoen igoerari esker.
Emakumeen usaimeneko atal bomeronasalak gizonenak baino hobeto usaintzen
ditu musketa eta gizonaren feromonen antza duten lurrinak, baita desira sexuala,
beldurra, haserrea edo tristura agertzen duten emozioen feronomak ere. McClintock doktoreak (1971) egindako ikerketa batean, erresidentzia unibertsitario bateko
ikasle oso lagunen hilekoak sinkronizatuak zeudela ikusi zen.
Beren usaimenean oinarrituta aukeratzen dituzte emakumeek bikotekideak,
neurri handi batean. Eta, gainera, usaimenean oinarrituta eratutako bikoteak nahiko
arrakastatsuak izaten dira. Geneen aldakortasunaren alderdiari begiratzen bazaio,
norberaren defentsa-sistemarekiko ezberdintasun gehieneko defentsa-sistema
dutenen usaina hobesten du pertsonak. Immunitate aldetik urrutienekoak diren pertsonen usainak hobestean, bikotekide osagarriak suertatzen dira. Modu horretara,
sistema immunitario aberats baten jabe diren haurrak jaiotzen dira bikote horietatik.
8.11. ARTEFAKTO BIDEZKO KOMUNIKAZIOA
Artefaktu bidezko komunikazioa jantziaren, bitxien, makillajearen, ileordeen bidez
egiten dena da. Gure jantziak esaten du zer-nolako iritzia dugun geure buruaz, eta
zer-nolako irudia aurkeztu nahi dugun. Kultura batekin lotzen gaituzte jantziek eta
artefaktuek. Horien bidez, gure kulturaren berri ematen dugu, gure nortasunaren
aurkezpena egiten dugu, eta besteak erakar ditzakegu. Emakumeak sentikorragoak
dira besteen jantzi eta artefaktuei buruz. Emakumeek arreta handiagoa jartzen dute
besteen jantzietan eta artefaktuetan, eta gehiago kezkatzen dira janzteko arauei
buruz. Eskuarki, emakumeei gehiago begiratzen zaie (Argyle eta Williams, 1969).
Emakumeek besteen onarpena bilatzen dute, eta horretarako janzkera mota bat edo
bestea eraman dezakete (Fisher, 1975).
8.12. ESKUINETIK EDO EZKERRETIK IBILI
Elkarren ondoan ibiltzean, emakumeak gehiagotan jartzen dira gizonaren eskuin
aldean, ezker aldean baino. Bikoteko bi kideak elkarren ondoan ibilian doazenean,
biak eskuinak edo ezkertiak direnean, zoriz itxaron litekeena baino esanguratsuki
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gehiagotan joaten dira emakumeak gizonaren beso menderatzailearen aldetik
(Kalbfleisch eta Cody, 1995). Gizonezkoa emakumearen ezkerretik ibiltzea, batez
ere, bien artean lotura emozionala dagoen neurrian gertatzen da. Zenbat eta
elkarrekin emozionalki lotuago egon, orduan eta gehiagotan joaten da emakumea
gizonaren eskuinaldetik (Turchet, 2001).
* Gizona eta emakumea elkarren ondoan ibilian dabiltzanean, gizonen % 53,1
emakumearen ezkerraldetik jartzen da.
* Gizona eta emakumea elkarri eskua emanda doazenean, gizonen % 57,5
emakumearen ezkerraldetik joaten da.
* Gizona eta emakumea elkarri besoa emanda doazenean, gizonen % 58,2
ezkerraldetik joaten da.
* Gizona eta emakumea elkarri mehakatik helduta doazenean gizonen % 64,2
ezkerraldetik jartzen da.
* Gizona eta emakumea elkarri gerritik eta eskutik helduta doazenean,
gizonen % 73,4 ezkerraldetik joaten da.
8.13. GOGOETA
Pertsona arteko komunikaziorako gaitasun handiagoa dute emakumeek. Adierazkorragoak dira eta besteen adierazpenak (hitzezkoak eta ez-hitzezkoak) hobeto
ulertzen dituzte.
Gizonak irudizko adierazpenean eta trebetasun espazialetan espezializatu
dira. Emakumeek bi hemisferioen arteko integrazio handiagoa lortu dute, gorputz
kailukararen lodiera handiagoari esker: hitzezkoa eta espaziala, digitala eta analogikoa, arrazionala eta emozionala, edukia eta harremana hobeto integratu dituzte.
Komunikaziorako duen gaitasun txikiagoa komunikazio mota menderatzailea
erabiliz mozorrotu du gizonak. Emakumeak baino irribarre gutxiago egiten du,
aurpegi serioari aurpegi irribarretsuari baino autoritate gehiago egozten zaiolako.
Emakumeak baino gehiago agertzen ditu afektu negatiboak, modu horretara bestea
kontrolatzeko. Lankidetzan baino gehiago lehian zentratu da: goitik beherako begirada menderatzailea landu du, parez pareko edo alboz alboko begirada laguntzailea baino gehiago. Ukimenaren edo usaimenaren bidez hurbiletik komunikatzen baino gehiago saiatu da ikusmenaren bidez objektua urrunetik kontrolatzen.
Ehiztariaren eta gerlariaren urruneko begirada landu du gizonak, alboan lankide
duenarekiko ukimena edo usaimena baino gehiago.
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9. Emakumeen aurkako diskriminazioa hizkuntzaren
erabileraren bitartez: gizarte-psikologiaren ekarpenak
Garbiñe Ortiz eta Jose F. Valencia
9.1. SARRERA / AURREKARIAK
Emakumeen aurkako diskriminazioa egungo gaia dugu, ezbairik gabe. Ingurura
begiratzea besterik ez dugu horretaz jabetzeko. Ekonomian, lan-munduan,
politikan, zientzian, eta legean ere, finean, bizitza soziala antolatzen duten arlo
horietan guztietan gizonek eta emakumeek duten egoera desberdinaren berri izaten
dugu, desberdintasun onuragarria lehenengoen kasuan eta desberdintasun
kaltegarria bigarrenen kasuan.
Alde horretatik, generoaren arazoa argitara atera dela esan daiteke, ikusgarriak diren esparruetan agerian baita. Monografia hau berau izan daiteke horren
adibide, akademiatik egiten den generoari buruzko azterketa plazaratzen duena.
Akademian finkatuz, eta gizarte-psikologiaren jakintza arloan, hain zuzen, generoa
aztertzea emakumeen eta gizonen artean dagoen desberdintasun soziala aztertzea
da, hau da, bi taldeen arteko botere-desberdintasunei heltzea.
Generoak, norberaren esperientziaren zati izateaz gain, eremu soziala ere
zeharkatzen du. Emakumeak eta gizonak berdinak ala ezberdinak ote diren gai
zaharra eta korapilatsua da. Halere, ustezko ezberdintasun horiek emakumeen eta
gizonen arteko desberdintasun soziala —edo emakumeen aurkako diskriminazioa— justifikatzeko erabiltzea da arazoa, gizarte mailako arazoa, alegia.
Botere-harreman asimetrikoak dituzten taldeetan, estereotipoek harreman
horiek azaltzen eta iraunarazten laguntzen dute. Emakumeek sentiberak direlako
hautatzen dituzte zeregin mota jakinak edo gizonek errendimendura eta ekintzara
bideratuago daudelako izaten dituzte bestelako lanak edo jokabideak. Horra hor
zergatiak estereotipoen eskutik. Baina nola zabaltzen dira estereotipoak? Nola
bihurtzen dira ezagutza hedatu eta partekatu? Mary Crawford-ek (2001) galdera
horri erantzuteko ikusmiran jartzen gaitu generoa izena dela esatean, «ente» abstraktua, egonkorra denboran eta egoeretan. Hots, estereotipoen hedapena ulertzeko,
hizkuntzaren erabileran jarri behar da arreta. Izan ere, hizkuntza pentsamendu
sozialerako bitarteko nagusia da (Holtgraves, 2002). Hizkuntzaren bidez komu-
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nikatzen dira estereotipoak pertsona arteko mailan nahiz gizarte mailan. Beraz,
hizkuntzaren erabilera aztertzeak portaera soziala ezagutzeko bidea zabaltzen du.
9.1.1. Talde arteko hizkuntza-soslaia
Talde arteko hizkuntza-soslaia (THS) (Maass, Salvi, Arcuri eta Semin, 1989)
ikerketa-lerroak hizkuntzaren erabileraren bidez estereotipo eta aurreiritzien igortzea eta iraunaraztea aztertzen du (Maass eta Arcuri, 1992, 1996). Izan ere, talde
arteko hizkuntza-soslaiari buruzko ikerkuntzak baieztatu duenez, estereotipatzearekiko adierazgarriak diren gertaerak komunikatzeko hizkuntza era estrategikoan
erabiltzen da. Hurbilpen hori gertaerak adierazteko erabiltzen den hizkuntzaren
abstrakzioan oinarritzen da erabilera estrategikoa aztertzeko.
THS ereduaren aurresate nagusiaren arabera, norberaren taldeko kide baten
portaera positiboa edo desiragarria hizkuntza abstraktuagoan deskribatzen da;
beste taldeko kidearen ekintza bera, berriz, hizkuntza konkretuagoan deskribatzen
da. Adibidez, taldekidea, beste bati laguntza eskaintzen badio, lagunkoia edo
altruista (adjektiboa) dela esaten da, beste taldeko kideak laguntzen diola (ekintzaaditz interpretatzailea) esaten da, ordea. Portaera negatiboak edo ez-desiragarriak
deskribatzeko orduan, aurkakoa gertatzen da: norberaren taldeko kidea konkretuago eta beste taldeko kidea abstraktuago deskribatzen dira. Esaterako, portaera
oldarkorretan, norberaren taldeko kideak norbait jo duela (ekintza-aditz deskribatzailea) esan daiteke, eta beste taldeko kidea oldarkorra (adjektiboa) dela. Alegia,
estereotipoarekin bat egiten duten portaerak abstraktuago deskribatzen dira estereotipoaren aurka egiten duten portaerak baino.
Bestetik, norberaren talderako eta beste talderako erabiltzen den hizkuntzak
uste estereotipikoak igortzeko eta mantentzeko ondorio garrantzitsuak dituela
aurresaten du THSk. Izan ere, portaera era abstraktuan deskribatzeak (e.b. X
lagunkoia da) ekintzak aktorearen ezaugarri edo portaerazko joera egonkorrak
islatzen dituela ematen du aditzera. Deskribapen zehatzek (X-k laguntzen dio) gertaera isolatua dela adierazten dute, ez dagoela derrigorrez aktorearen ezaugarri edo
egoera psikologiko iraunkorrei lotuta. Beraz, hizlariak erabiltzen duen hizkuntzaren abstrakzio mailaren arabera, entzuleak ekintzaren irudikapena egiten du eta
etorkizunerako igurikimenak egiten ditu.
Horrela, gertaera bat deskribatzeko hautatzen den hizkuntzak gertaera horri
buruzko interpretazioa baldintzatzen du eta talde arteko harremanei eragiten die.
Talde arteko hizkuntza-soslaia nork bere taldearen alde egiteko eta beste taldearen
aurkako diskriminazioa agertzeko era bat da, komunikazio-prozesuan erabilitako
hizkuntzak estereotipoak eta aurreiritziak mantentzen laguntzen duena.
THS azaltzen duten mekanismo kognitiboak eta motibaziozkoak aztertuz,
Wigboldus-ek (Wigboldus, Semin eta Spears, 2000) talde arteko hizkuntza-soslaia
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eta igurikimen hizkuntza-soslaia (IHS) elkarren artean bereiztea proposatu zuen,
motibaziozko oinarriaren edo oinarri kognitiboaren lehentasuna azpimarratzearren,
hurrenez hurren.
Motibaziozko azalpena identitate sozialaren teorian (Tajfel eta Turner, 1979)
oinarritzen da. Portaera desiragarriak eta ez-desiragarriak hizkuntzaren abstrakzio
maila ezberdina erabiliz deskribatzen badira, norberaren taldea goraipatzea eta
beste taldea gutxitzea lortzen da, identitate soziala babestuz. Norberaren taldea
babesteko hizkuntza-soslaia ikertu duten ikerlanen arabera, identitate sozialaren
ikerkuntzan norberaren aldeko soslaia areagotzen duten faktoreen menpe dago.
Izan ere, motibaziozko azalpena babesten duten ikerketak norberaren taldearen
identitatea mehatxatzen duten testuinguruetan burutu dira (Maass eta beste, 1989;
Maass, Corvino eta Arcuri, 1994; Maass, Milesi, Zabbini eta Stahlberg, 1995;
Valencia eta Gil de Montes, 1997).
Azalpen kognitiboak igurikimen kognitiboen teoriarekin bat egiten du. Teoria
hori babesten duen ikerkuntzak azaldu duenez, kategoria bateko kide prototipikoak
kategorian orokortzeko joera dago; kide atipikoak kategoria osoan ez dira orokortzen, ordea (Rothbart eta Park, 1986). Ondorioz, hizlariek igurikimenekin bat
egiten duen informazioa edo portaera orokortzeko joera dute, era abstraktuan deskribatuz, eta salbuespen gisa hautematen dena edo aurkeztu nahi dena era konkretuagoan deskribatzen dute.
Beraz, THSren azpiko mekanismoen inguruan, bai igurikimenek bai babesteko beharrak eragiten dutela ondorioztatzen da ikerkuntzatik. Igurikimenek
nahiko dirudite hizkuntzaren erabileran ezberdintasunak sortzeko talde arteko testuinguruetan. Alde horretatik, hizkuntza-soslaiak oinarri kognitiboa du, nahiz eta
gatazka areagotzen denean motibaziozko prozesuek indarra hartzen duten. Izan ere,
talde arteko gatazka edo lehia egotea soslaia areagotzeko baldintza egokiak direla
egiaztatu da (Franco eta Maass, 1996; Maass eta beste, 1989, 1994; Valencia eta
Gil de Montes, 1997).
THS testuinguru anitzetan aztertu izan da (Maass, 1999), hala nola alderdi eta
erakunde politikoetan, kirolzaleen artean, sorleku ezberdinetako herritarren artean,
komunikabideetan edo generoaren arloan. Era berean, hizkuntza anitzetan —euskara, ingelesa, alemana, frantsesa, italiera, nederlandera, gaztelania, greziera—,
talde arteko mailan zein pertsona arteko testuinguruetan, metodologia esperimentalaren nahiz ez-esperimentalaren bidez eta hizkuntza neurtzeko prozedura
ezberdinak erabiliz —galdera itxiak eta irekiak— egiaztatua izan da hizkuntzaren
erabilera estrategikoa (berrikuspenerako ikus. Maass, 1999).
Hizkuntzaren abstrakzioa kontzeptua hizkuntza-kategorien eredutik dator
(Semin eta Fiedler, 1988, 1991). Hurbilpen horretatik, pentsamenduaren eta hizkuntzaren arteko erlazioa norabide bikoa da, hau da, hizkuntza jarduera sozio-
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kognitiboaren emaitza da, eta, aldi berean, prozesu soziokognitibo horien kausa ere
bada. Hizkuntza-kategorien ereduak hitzen esanahiaren azpian dauden dimentsioak
aztertzen ditu. Hizkuntzaren ezaugarri inplizitu horiek kausalitate edo agentziarekin, denborarekin eta espazioarekin daude lotuta eta gertaerei buruz pentsatzean
funtsezkoak dira (Semin, 1998; Semin eta Fiedler, 1991, 1992).
9.1.2. Hizkuntza-kategorien eredua
Hizkuntza-kategorien ereduak (HKE) (Semin eta Fiedler, 1988, 1991) abstrakzioan ezberdinak diren hizkuntza-terminoen funtzio kognitiboak deskribatzen
ditu. HKEren bidez, aditz eta adjektiboen erabilera erlatiboa azter daiteke, abstrakzio mailaren neurria edo indize kuantitatiboa lortu daitekeelarik.
HKEk hizkuntzaren eta kognizioaren arteko norabide biko erlazioa proposatzen du. Alde batetik, hizkuntzak prozesu soziokognitiboetan eragiten du, hizkuntza
era batean edo bestean erabiltzeak ondorio kognitibo jakinak bultzatzen baititu
entzulerian. Bestaldetik, hizkuntza prozesu soziokognitiboen emaitza ere bada,
jendeak bere helburu soziokognitiboetarako egokia den hizkuntza erabiltzen
duelako.
Hizkuntza erabiltzea errealitatea aldatzeko tresna da, hizlariaren helburuak
edo asmoak lortzekotan (Semin, 2001). Eredu honen arabera, gertaera behagarri
bera hizkuntzaren abstrakzio maila ezberdinez deskriba daiteke eta hitz konkretu
edo abstraktuetan egindako irudikapen horrek inferentziak bultzatzen ditu. Beraz,
gertaera bera era ezberdinetan irudikatzen da hizkuntzan, hizlariaren motibazio
motaren arabera.
HKEk pertsonak eta portaerak deskribatzeko erabiltzen den hizkuntza sailkatzeko eredua eskaintzen du. Hizkuntzaren sailkapenerako, hurbilpen lexikoaz
baliatzen da, hizkuntza-kategorien ezaugarriak ezartzeko irizpide linguistikoak
erabiliz. Horri esker, hizkuntza-kategoriei lotu dakizkien —baina independenteak
diren— ezaugarri kognitiboak ezagutzea badago. Inferentzia-prozesuetatik datozen
ezaugarri kognitiboek elkarrekintza soziala baldintzatzen dute. Ezaugarri kognitiboak aztertu aurretik, hizkuntza-kategorien ezaugarriak eta sailkatzeko irizpideak
azaltzen dira jarraian.
HKEk esaldiaren predikatu gisa erabiltzen diren hitzak sailkatzen ditu abstrakzio dimentsioan. Jatorrizko bertsioan, HKEk lau hizkuntza-kategoria bereizten
ditu: ekintza-aditz deskribatzaileak, ekintza-aditz interpretatzaileak, egoera-aditzak
eta adjektibo kategoria. Lau kategoria horiek continuuma osatzen dute abstrakzio
dimentsioan.
Ekintza-aditz deskribatzaileak (EAD) kategoriarik konkretuena da (hartu,
esan, bultzatu). Kategoria honek gertaera zehatzak eta behagarriak deskribatzen
ditu. Hasiera eta bukaera argia duten portaera zehatzarekin lotura duenez, portaera
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hori ezagutzen eta beste portaera batzuetatik ezberdintzen laguntzen du. Gehienetan, deskribapen neutroa edo anbiguoa ematen dute, interpretazioa testuinguruaren
menpe dagoelarik («Jonek Ana hartu du eskutik», ez dakigu musu bat emateko ala
zaplazteko bat emateko egin duen).
Ekintza-aditz interpretatzaileek (EAI) aurrekoa baino kategoria abstraktuagoa
eta orokorragoa da (lagundu, traizionatu, barregarri utzi). Deskripzioa baino
gehiago interpretazioa egiten dute eta esanahi semantiko positibo edo negatiboa
izaten dute. EAD baino portaera multzo handiagoa barneratzen dute, ezaugarri
fisiko argiekin lotura txikiagoa izanik (laguntzeko modu asko dago eta ez dago
laguntzeko modu guztietan agertzen den ezaugarri fisikorik). Hau dela-eta, EAIek
portaera zehatza deskribatzen dute, testuinguruarekin lotuta, baina esanahia
interpretazioaren menpe dago.
Continuumaren hirugarren kategoria egoera-aditzek (EA) osatzen dute
(mirestu, maitatu, pentsatu). Gogamenezko edo emoziozko barne-egoerak —edo
barne-egoeraren aldaketak— irudikatzen dituzte. Hau da, «pertsona-egoera»
deskribatzen dute, egoera eta portaera zehatzetik orokortzen diren egoera psikologiko iraunkorrak, hain zuzen. Halere, objektu zehatzari (maitasunaren objektua)
egiten diote erreferentzia. Barne-egoera adierazten dutenez, ez dute hasiera edo
bukaera argirik, eta behagarria ez denez, subjektuak berak baino ezin du egiaztatu.
Azken kategoriarik abstraktuena ezberdina da gramatika-forman, adjektiboak
(ADJ) baitira (ona, zintzoa, erasokorra). ADJak pertsonen ezaugarriak deskribatzeko erabiltzen dira eta ez dute inolako informaziorik ematen testuinguruari
buruz. Oso ezaugarri abstraktuak eta interpretazio handikoak azaltzen dituzte.
ADJek pertsonen artean ezberdintzeko balio dute eta egoeren artean egonkortasuna
eta orokortasuna adierazten dute. Norbait zintzoa dela esatean, gehienetan eta
edonorekin zintzoa dela ematen da aditzera.
Esan bezala, HKEren araberako sailkapena irizpide linguistikoetan oinarritzen da. Halere, hizkuntza-kategoriak erabiltzeak ondorioak ere baditu komunikazio-testuinguruan. Izan ere, kategorien ezaugarriak inferentzia kognitiboen bitarteko dira (Maass eta beste, 1989; Semin eta Fiedler, 1988, 1992). Azpimarratzekoa da hizkuntza-kategoriek bultzatzen dituzten ondorio kognitibo horiek ez
direla hizkuntza-kategoriak ezberdintzeko finkatutako irizpideak. Izan ere, HKEk
ematen duen sailkapena hizkuntza-kategorien ezaugarri kognitiboetatik askea da,
zirkularitatearen arazoa baztertzen delarik.
Ondorio horiek ortogonalak diren abstrakzio dimentsiotik eta inferentzia
induktiboaren dimentsiotik datoz. Abstrakzio dimentsioari helduz, esaldia zenbat
eta abstraktuagoa izan, orduan eta informazio gehiago ematen da protagonistari
buruz, portaeraren iraunkortasun handiagoa dela ondorioztatzen da, baita egoeren
arteko egonkortasuna eta portaera egiaztatzeko nahiz ezeztatzeko zailtasuna ere
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handiagoak direla; egoerari buruzko informazioa eta egiaztatzeko aukera murrizten
dira, ordea. Beraz, komunikazioan erabiltzen den abstrakzio mailak elkarrekintzaren nolakotasuna baldintzatzen du (Semin eta Fiedler, 1988, 1992).
Komunikazioa baldintzatzen duten ezaugarriak abstrakzioaren dimentsiotik ez
ezik, inferentzia induktiboaren dimentsiotik ere eratortzen dira. Izan ere, kausalitateari buruzko inferentziak ere markatzen du elkarrekintza soziala. Ikerketen arabera, egitura sinpleko esaldietan (subjektua-objektua-aditza) ekintza-aditza erabiltzen bada (EAD, EAI) portaeraren kausalitatea esaldiaren subjektuari egozten zaio
(Brown eta Fish, 1983; Semin eta Fiedler, 1991). Horrela, Jonek Anari eraso dio
esaldiak portaeraren jatorrizko kausa Jon dela ondorioztatzera darama —Jon
erasokorra dela, alegia—. Egoera-aditza (EA) erabiltzen duten esaldietan, aldiz,
objektuari egozten zaio portaera; hau da, Jonek Ana gustuko du esateak Ana
gustagarria dela pentsatzera darama.
Horrela, estereotipoarekin bat egiten ez duten portaerak (norberaren taldekoen
ekintza negatiboak eta beste taldekoen ekintza positiboak) era konkretuan deskribatzean, zehaztu egiten dira egoeraren eta denboraren mugak azalarazten. Horren
ondorioz, salbuespen gisa hartzen dira. Bestalde, estereotipoarekin bat egiten duten
portaerak (norberaren taldearen portaera desiragarriak eta beste taldearen portaera
ez-desiragarriak) hizkuntza abstraktuan deskribatzean, gertaera zehatzetatik askatu
eta hizkuntza abstraktuak bultzatzen dituen inferentziak eskuratzen dituzte (egonkorrak, iraunkorrak, errepikatzeko aukera handikoak eta aktorearen deskribatzaileak), taldeei buruz dauden irudiak mantentzeko eta estereotipo bihurtzeko baldintzak betez.
Beraz, komunikazio-prozesuan erabilitako hizkuntzaren abstrakzio maila
bereizketarako estrategia da. Talde arteko hizkuntza-soslaia aurreiritziaren neurri
bihurtzen da —sotila edo ezkutua—, zeinak taldeei buruzko estereotipoak sortu
edota mantentzen laguntzen baitu.
9.1.3. Genero-estereotipoak eta hizkuntzaren erabilera
Glick eta Fiskeri jarraituz (1999), genero-estereotipoei buruzko ikerkuntzan
hiru arazo nagusi egon dira. Lehenengoa emakumeei buruzko estereotipoen
edukiari lotuta egon da. Bigarrenak sinesmen hauek emakumeak deskribatze soila
diren ala emakumeak nolakoak izan behar diren agintzen ote duten argitu nahi izan
du. Azkenik, emakumeekiko jarrerei helduz, aztertua izan da emakumezkoen eta
gizonezkoen arteko harremanetan denboraren poderioz zer aldatu den eta zerk
jarraitzen duen berdin.
Lehenengo arazoari dagokienez, argitalpenetan dagoen ideia honako hau da:
emakume femeninoak gizonak baino atseginagoak direla eta konpetentzia gutxiago
dituztela hautematen da (Spence eta Helmereich, 1972). Izan ere, edukiari dagokionez, estereotipoek bi dimentsiotan kategorizatzen dituzte taldeak (Fiske, Cuddy,
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Glick eta Xu, 2002; Glick eta Fiske, 1999). Alde batetik, konpetentzia edo gaitasun dimentsioa dugu, gizartean esanguratsuak diren helburuak lortzeko trebetasunari lotzen zaiona. Bestetik, atsegintasun dimentsioa dago, pertsona arteko
harremanekin lotuta dagoena.
Hautemandako gaitasuna taldearen estatusetik dator; hautemandako atsegintasuna, berriz, talde arteko lehiaren vs lankidetzaren eskutik dator. Alegia, estatus
handiko taldeak konpetenteagotzat jotzen dira estatus baxukoak baino; era berean,
taldeen artean harreman lehiakorra —elkarren mendekotasun negatiboa— badago,
mendeko taldekideei nortasun-ezaugarri negatiboak egozten zaizkie, lankidetza
edo elkarren mendekotasun positiboa egonez gero, mendeko taldekideen ezaugarriei buruzko inferentziak leunagoak izaten dira.
Talde-estereotipoen arloan, talde asko altuak dira dimentsio batean eta baxuak
beste dimentsioan, anbibalentzia islatuz hautemailearen aldetik (Glic eta Fiske,
1999). Hau da, estatusagatik errespetatzen den taldeak lehia areagotzen du, areriotasuna sortuz, eta desatsegina hautematen da orekatzeko. Mendeko taldeak, berriz,
afektu paternalista piztu dezake, baina beren estatus baxua dela-eta, ez da errespetatua. Horrela, emakumeei buruzko estereotipoek atsegintasuna baina konpetentzia
ezaren edukia barneratzen dute: emakumeak gustukoak dira baina ez errespetatuak.
Gizonek beste exotalde mota bat osatzen dute: errespetatuak baina besteekiko
bihozgabeak. Bi dimentsio hauek —atsegintasuna eta gaitasuna— aspaldiko lanetan aurkitutako edukiarekin bat egiten dute: norabide espresiboa edo besteekiko
abildadeak, emakumeen atsegintasun estereotipikoaren oinarrian dagoena eta
norabide instrumentala edo konpetentzia, ohiko eremu maskulinoetan behar diren
ezaugarriak barneratzen dituena (Eagly eta Mladinic, 1994; Spence eta Helmreich,
1972).
Susan Fiske eta Peter Glick autoreek (1996) garatutako anbibalentzia handiko
sexismoaren teoriak ere babesten du eduki anbibalente hori emakumeekiko
jarreretan. Ekarpen honek atalaren hasieran aipatutako hirugarren arazoarekin
lortzeko aukera ematen digu, emakumeekiko jarrerekin, hain zuzen.
Anbibalentzia handiko sexismoaren teoriak (Glick eta Fiske, 1996) —berau
testatzeko galdesorta ere sortu zuten, Ambivalent Sexism Inventory (ASI) izenekoa—, emakumeen eta gizonen arteko harremanetarako hiru dimentsio bereizten
ditu, bakoitzak etsaitasunezko aldea eta borondate onekoa dituelarik. Lehenengoa
botere-dinamikek osatzen dute eta paternalismo babeslea eta meneratzailea barneratzen ditu. Bigarrenak, genero-bereizketak, emakumeen eta gizonen ezaugarriak
eta portaerak irakurtzeko era osagarria zein lehiakorra barneratzen ditu. Hirugarrenak, heterosexualitateak, hurbiltze saiakera nahiz areriotasun-gaia barneratzen ditu.
Autoreek konpetentzia-atsegintasun dimentsioekin lotzen dituzte ASIren dimentsiook, gizonen egiturazko botereak (estatusa) eta emakumeen botere diadikoak
(elkarren mendekotasuna) eskutik generoen arteko harremanetan duten zeresana
azpimarratuz.
Autore hauen arabera (Glick eta Fiske, 1996, 1999), emakumeari buruzko
estereotipo orokorrak ohiko emakumeenarekin bat egiten du (e.b. «etxekoandrea»
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eta «chick» azpimotak), estatus baxukoa eta gizonekiko lankidetza-harremana duena. Ondorioz, emakumea polita baina ezgaia da, ezarritako genero-estereotipoak
eta behar heterosexualak betez eta botere-harremana onartuz. Aurkako azpimotak
emakume ez-ohikoak dira (e.b. «karreradunak» eta «feministak»), konpetenteak
baina desatseginak direnak. Emakume hauek genero-igurikimenak apurtzen
dituzte, ez dute behar heterosexualik asetzen eta gizartearen botere-harremanei
aurre egiten diete. Horrela, sexismo anbibalentearen teoriak bi emakume mota
proposatzen ditu, exotalde estereotipatuen bi dimentsioetan bereizten direnak,
gustukoak baina errespetatu gabeak eta ez-gustukoak baina errespetatuak, alegia.
Edukian ezberdinak diren estereotipo horiek adierazten dituzten jarrerak ere
ezberdinak dira, emakumeen azpiestereotipoek jarrera polarizatuak islatzen
dituztelarik. Hortaz, gizon sexistek emakume tradizionalen eta ez-tradizionalen
artean bereizten dituzte, alegia, genero-estereotipoen inguruko ikertzaileen arabera
egu-neroko interakzioan gehien erabiltzen den maila, azpiestereotipoena (Deaux,
Winton, Crowley eta Lexis, 1985; Haddock eta Zanna, 1994).
Honek genero-estereotipoei buruzko ikerkuntzaren bigarren arazoaren aurrean
kokatzen gaitu, estereotipoek deskribatzen duten ala preskripzioa egiten ote duten,
alegia. Izan ere, estereotipoaren aurka egiten duten emakumeak higuingarri,
desatsegintzat jotzen dira, nolabaiteko zigorra jasotzen dute araua apurtzen
dutelako (Spence eta Buckner, 2000; Spence eta Helmereich, 1972). Preskripzioaren edukia ulertzeko, mendekotasun-harremanaren izaera ulertu behar da. Dependentziarik handiena pertsona arteko harremanetatik, harreman hurbiletatik dator.
Beraz, preskripziorik gogorrenak emakumeen pertsona arteko ezaugarriekin lotuago daude (emakumeak lagunkoiak, goxoak eta atseginak izan behar dira), gaitasun
dimentsioarekin baino. Hau da, preskripzioa da emakumeak nola portatu behar
diren pertsona arteko mailan, ez hainbeste nola portatu behar diren lanean. Emakumeekiko estereotipo preskriptiboek irauten dute, emakume askok etxetik kanpo lan
egiten badute ere, gizonak oraindik ere emakumeekiko mendekoak direlako
emazte eta ama bezalako rolak betetzeko. Preskriptiboak izateko baldintza hauek
funtsezkoak dira zergatik estereotipo jakinak mantentzen diren eta estereotipoaren
aurkako portaerak nola ebaluatzen diren ulertzeko. Izan ere, aldaketa sozialek
—esaterako, aldaketa ekonomikoak— berdintasunaren aldeko jarreretan eragindako
aldaketak (Spence eta Hahn, 1997), emakume mota azpitaldeetan sumatzen dira
(e.b. emakume karreraduna), ez emakumeei —emakumeak talde gisa hartuta—
buruzko estereotipo orokorrean. Horrela, gaitasun dimentsioan preskripzioa ahulduta gerta daiteke, emakumeek etxetik kanpo lan egitea espero daitekeen aldetik.
Atsegintasun dimentsioan, berriz, preskripzioa sendoa da, emakumeak etxean
zaintzaileak izatea espero delako. Beraz, emakumeei dagokienez, aldaketa sozialek
ez du eragin emakumeekiko estereotipo orokorrean, emakumeen azpiestereotipoak
erabiltzean ezarri da, ordea, emakume tradizionala vs ez-tradizionala dimentsiorik
nagusia izanda. Kasu horretan, pertsona arteko atsegintasunaren estereotipoa apurtzen duen emakumeak oso trataera gogorra jaso dezake (Eagly eta Mladinic, 1994;
Fiske eta Stevens, 1993). Gaitasun mota batzuk, lidergoaren era estereotipikoki
maskulinoak, esaterako, atsegintasunean garaiak ez direnez, horrelako estiloak
hartzen dituen emakumea zigortuta izan daiteke desatsegina izateagatik (Eagly,
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Makhijani eta Klonsky, 1992). Beraz, mendeko taldeekiko estereotipoak preskriptibo eta paternalista bihurtzen dira, talde menderatzaileak era esanguratsuan
mendeko taldearen beharra baldin badu (Glick eta Fiske, 1999).
Honaino esandakoak genero-estereotipoak ezagutzeko eta emakumeen eta
gizonen arteko harremanak ulertzeko baliagarria da, estereotipoen edukiak eta
zergatiak azaltzen baititu. Halere, hasieran galdetzen genuen bezala, estereotipoak
nola zabaltzen diren, egunerokoan nola igortzen ditugun, finean ezagutza
partekatua nola bihurtzen diren aztertzeko, komunikazioan ipini behar dugu arreta,
horretarako tresna nagusi dugun hizkuntzaren erabileran, hain zuzen.
Talde arteko hizkuntza-soslaiaren lerrotik hainbat ikerketak aztertu du hizkuntzaren erabilera genero-estereotipoen arloan (Fiedler, Semin eta Finkenauer,1993; Guerin, 1994; Wigboldus, Spears, eta Semin, 2005). Emaitzetan,
hizkuntzaren erabileran ezberdintasunak agertu dira genero-estereotipoen arabera,
teoriak aurreikusten duen moduan. Hau da, estereotipoak hizkuntza abstraktuagoan
deskribatu dira estereotipoaren aurkakoak baino. Halere, badirudi generoak ez
duela mehatxua pizten, motibaziozko azalpenak aurreikusten dituen emaitzak ezin
izan baitira erabat egiaztatu.
Ikusten denez, generoa ez da luze ikertua izan hurbilpen honetatik, baina
generoarekiko estereotipoek hizkuntzaren erabileran duten isla ageri da modu
ezberdinetan. Generoen arteko harremanak dituzten ezaugarriak hobeto ulertzeko
eta hizkuntzaren erabilerak generoen arteko harremanak iraunarazteko duen
zeresana gehiago argitzearren egin ziren hiru ikerketa aurkezten dira jarraian.
9.2. IKERKETAK
Aurkezten diren ikerketa hauen helburua genero-estereotipoak eta diskriminazioa eguneroko testuinguruetan hizkuntzaren erabileraren bidez nola igortzen diren
aztertzea zen.
Horretarako, metodologia esperimentala erabiliz egin ziren hiru ikerketa aurkezten dira. Lehenengoan, taldeak kategorizatzeko oinarrizko bi dimentsioez baliatuz —atsegintasuna eta gaitasuna—, emakume eta gizonekiko estereotipikoak
—eta estereotipoaren aurkakoak— diren egoerak sortu ziren, nortasun ezaugarrien
eskutik. Bigarren ikerketan, genero-rolak ziren generoarekiko estereotipiaren oinarri. Hirugarren ikerketan, berriz, portaeraren desiragarritasuna manipulatuz, emakumezko eta gizonezko aktoreek portaera positiboak eta negatiboak burutzen zituzten. Hiru ikerketa hauetan, jarrera sexisten eragina ere aztertzen zen hizkuntzaren erabileran.
Oro har, ikerketa hauetako hipotesiek talde arteko eta igurikimen hizkuntzasoslaiarekin lotutako ikerkuntzak egiaztatu duenarekin bat egiten zuten (Maass,
1999), hemen, generoen arteko harremanetan aztertuz. Alegia, estereotipoarekin
bat egiten zuten egoerak estereotipoaren aurka egiten zutenak baino abstraktuago
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deskribatuko zirela espero zen. Bestetik, norberaren taldekidearen portaera
positiboa negatiboa baino hizkuntza abstraktuagoan deskribatuko zela aurresaten
zen; beste taldeko kidearen portaeraren kasuan aurkakoa espero zen, ordea.
Jarrera sexisten zeresanari dagokionez, aurreiritziak edo sexismoak hizkuntzaren erabileran eragiten ote zuen aztertu nahi zen (Schnake eta Ruscher, 1998),
hizkuntzaren erabilera estrategiko edo soslaitua areagotzen ote zuen, hain zuzen.
9.2.1. Metodoa
9.2.1.1 Parte-hartzaileak
Hiru ikerketetako parte-hartzaileak ikasleak izan ziren, EHUkoak lehenengo
ikerketan (N = 118 emakumezko) eta DBHkoak bigarren eta hirugarren
ikerketetan (N = 97 emakumezko eta 88 gizonezko eta N = 162 emakumezko eta
154 gizonezko, hurrenez hurren).
9.2.1.2 Diseinua
Neurri askeko diseinuak erabili ziren hiru ikerketetan. Lehenengoan 2
(aktorearen generoa: emakumezkoa vs gizonezkoa) x 2 (ezaugarri estereotipikoa:
atsegina vs gai); bigarrenean 2 (testuingurua: lana vs etxea) x 2 (aktorearen
generoa: emakumezkoa vs gizonezkoa) x 2 (jardueraren estereotipikotasuna:
estereotipikoa vs estereotipoaren aurkakoa); eta hirugarrenean 2 (testuingurua: lana
vs etxea) x 2 (parte-hartzailearen generoa: emakumezkoa vs gizonezkoa) x 2
(talde-partaidetza: norberaren taldea vs beste taldea) x 2 (portaeraren balentzia:
positiboa vs negatiboa). Egoerak deskribatzeko parte-hartzaileek erabili zuten
hizkuntzaren abstrakzio maila izan zen mendeko aldagai nagusia.
9.2.1.3 Materiala eta prozedura
Informazioa aurkezteko eta jasotzeko galdesortak erabili ziren. Bertan, ikerketari sarrera eginda, ikerketa-objektuari buruzko estimuluak eta galderak zeuden
parte-hartzaileek erantzun zitzaten. Lehenengo ikerketan, estimuluak hitz gakoak
izan ziren, binaka aurkeztuta —izena (Jon ala Ana) eta ezaugarria (atsegina ala
gaitasun handikoa)— eta zoriz banatuta parte-hartzaileen artean. Parte-hartzaileek
gako-hitz horiei testuingurua emateko istorio bat idatzi behar zuten.
Bigarren eta hirugarren ikerketan marrazkiak erabili ziren estimulu gisa. Marrazki horietan protagonista (emakumezkoa ala gizonezkoa) agertzen zen jarduera
batean (estereotipoarekin lotuta: erizaina, mekanikaria, etxekoandrea/etxekogizona, argindarrean ibiltzen; edo balentziarekin lotuta: txarto esaka, jotzen,
besarkatzen, laguntzen) testuinguru batean (etxean edo lanean). Parte-hartzaileei
zoriz banatutako marrazkian ikusten zutena ehun bat hitzetan deskribatzeko eskatu
zitzaien.
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Idatzi ostean, manipulazioei buruzko kontrol galderak erantzuten zituzten.
Bukatzeko anbibalentzia handiko sexismoaren galdesorta (ASI) betetzen zuten
(fidagarritasun neurriak 0,80tik gorakoak izan ziren; ASIren barne egitura
egiaztatzeko analisien doikuntza-indizeak ere egokiak izan ziren, etsaitasunezko
sexismoa eta borondate onekoaren hiru azpidimentsioak berretsiz; emakumezkoen
eta gizonezkoen arteko ezberdintasunak bai etsaitasunezko sexismoan bai
borondate oneko sexismoan ASIren baliotasunaren frogatzat hartu zen).
9.2.1.4 Mendeko aldagaiak
Esan bezala, mendeko aldagai nagusia hizkuntzaren abstrakzio maila izan
zen.
Parte-hartzaileek idatzitakoa hizkuntza-kategorien ereduaren arabera kodifikatu zen (Semin eta Fiedler, 1988, 1991). Horretarako, istorioak esaldika banatu
ziren, esaldiaren subjektua aktorea zenean, erabilitako hizkuntza-kategoria kodifikatuz (ekintza-aditz deskribatzailea —EAD—, ekintza-aditz interpretatzailea
—EAI—, egoera-aditza —EA— edo adjektiboa —ADJ—). Bi epaile trebatuk
idatzitakoaren % 10 kodifikatu zuten, adostasun indize onargarria lortuz (Cohenen
Kappa 0,77 eta 0,79ren artean egon zen). Kodifikapen honetatik mendeko aldagai
nagusia eratu zen, erabilitako hizkuntzaren abstrakzio maila, hain zuzen.
Horretarako, Maass eta kolaboratzaileek (1989) proposatutako formula erabili zen:
Abstrakzio maila= (∑EAD x 1) + (∑EAI x 2) + (∑EA x 3) + (∑ADJ x 4) /
(∑EAD + ∑ EAI + ∑ EA +∑ADJ). Formula honetan, hizkuntza kategoriei
abstrakzio-continuumean duten tokiaren araberako pisua ematen zaie.
9.2.2.Emaitzak
Atal honetan hiru ikerketetan hizkuntzaren erabilerarekin lotutako emaitza
nagusiak aurkezten dira. Estereotipoek hizkuntzaren erabileran zuten eragina
aurreikusten zuten hipotesiak egiaztatzen ote ziren frogatzeko egindako bariantza
analisiaren emaitzak dira, hain zuzen, non faktoreak manipulatutako aldagai
askeak izan ziren, alegia, aktoreen generoa, portaera edo jardueraren izaera eta testuingurua. Mendeko aldagaia zen hizkuntzaren abstrakzio mailak 1etik 4rako balio
har dezake, balio altuagoei abstrakzio maila handiagoa dagokielarik.
Hizkuntzaren abstrakzio mailaren eta sexismoaren arteko harremana aztertzeko egindako korrelazioen emaitzen berri ere ematen da.
Lehenengo ikerketan, egoera estereotipikoak estereotipoaren aurkakoak
baino abstraktuago deskribatu ziren, emakumezko aktorearen kasuan izan ezik
(F(1, 114)= 10,41; p < 0,01; eta2 = 0,08) (ikus 1. taula). Tukeyren post-hoc analisien
arabera, gizonezko gai (X = 3,23) gizonezko sentibera (X = 2,65) baino abstraktuago
deskribatu zen; emakumezko sentibera eta emakumezko gai abstrakzio maila
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berdintsuan deskribatu ziren, ordea. Era berean, aktoreen arteko ezberdintasunak
ere egon ziren gaitasun baldintzan, gizonezkoa (X = 3,23) emakumezkoa (X = 2,70)
baino abstraktuago deskribatu baitzen. Sentibera baldintzan ez zen ezberdintasunik
egon estereotipoaren eta estereotipoaren aurkako egoeren artean, emakumezkoa
eta gizonezkoa abstrakzio maila berdintsuan deskribatu baitziren.Sexismoaren
neurriek ez zuten hizkuntzaren erabilerarekiko korrelazio esanguratsurik izan.
Ezaugarriak
Aktorearen generoa

Sentiberatasuna

Gaitasuna

2,80c
2,70b
(n = 29)
(n = 30)
Gizonezkoa
2,65 a
3,23abc
(n = 28)
(n = 31)
abc
Goi-indize berdina duten batezbestekoak estatistikoki ezberdinak dira
elkarren artean, p < 0,05.
Emakumezkoa

1. taula. Hizkuntzaren abstrakzio mailaren batezbestekoak
manipulatutako egoeren arabera.

Bigarren ikerketan ere, aktorearen generoaren eta rol-portaeraren estereotipikotasunaren arteko interakzioak eragin esanguratsua izan zuen aktoreak deskribatzeko erabilitako hizkuntzaren abstrakzio mailan (F(1,177) = 11,21; p < 0,01;
eta2 = 0,06) (ikus 2. taula). Rol estereotipikoarekin bat egiten zuen emakumea
(X = 2,11) estereotipoaren aurka egiten zuena (X = 1,78) baino abstraktuago
deskribatu zen; gizon tipikoaren (X = 1,88) eta ez-tipikoaren artean (X = 1,97),
aldiz, ez zen ezberdintasun esanguratsurik egon. Testuinguru aldagaiak ez zuen
parte hartu esandako interakzio efektuan, hau da, azaldutako efektua laneko zein
etxeko rol-portaerak deskribatzeko gertatzen zen.
Rol-portaerak
Aktorearen generoa

Estereotipikoa

Estereotipoaren aurkakoa

Emakumezkoa

2,11ab

1,78a

Gizonezkoa

1,88b

1,97

a

Goi-indize berdina duten batezbestekoak estatistikoki ezberdinak dira elkarren artean,
p < 0,05 (b p < 0,07).

2. taula. Egoerak deskribatzeko erabilitako hizkuntzaren abstrakzio mailaren batezbestekoak aktorearen generoaren eta portaeraren estereotipikotasunaren arabera.
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Sexismoaren eta hizkuntzaren erabileraren arteko erlazioari dagokionez, emakumezko aktorearen portaera deskribatzeko erabilitako hizkuntzaren abstrakzio
mailak korrelazio positiboa izan zuen borondate oneko sexismoaren puntuazioekin, laneko portaera estereotipiko nahiz estereotipoaren aurkakoaren kasuan
(ikus 3. taula). Etxeko portaerei buruzko deskribapenetan, hizkuntzaren abstrakzio
mailaren eta borondate oneko sexismoaren arteko korrelazioak oso ahulak izan
ziren eta aurkako norabidea zuten. Beraz, borondate oneko sexismoan zenbat eta
altuago puntuatu, orduan eta abstraktuago deskribatu zen emakumezko aktorearen
portaera.

Sexismoa
HS
BSa
a

Hizkuntzaren abstrakzio maila
ASI
n
n (HS eta BS)
manipulatutako baldintzetan
Emakumezko estereotipikoa
0,40+
22
0,12
0,43*
19
lanean
Estereotipoaren aurkako
0,30
24
-0,01
0,41*
21
emakumezkoa lanean
Emakumezko estereotipikoa
-0,16
24
0,01
-0,18
21
etxean
Estereotipoaren aurkako
-0,03
24
0,01
-0,07
21
emakumezkoa etxean
a
Korrelazio partzialak, sexismoaren osagaien elkarrekiko eragina kontrolatuta (HS-etsaitasunezko
sexismoa, BS-borondate oneko sexismoa)
*
p < 0,05; + p < 0,10

3. taula. Aktoreak deskribatzeko erabilitako hizkuntzaren abstrakzio mailaren
eta anbibalentzia handiko sexismoaren osagaien arteko korrelazioak
manipulatutako baldintzetan.

Hirugarren ikerketan, talde-partaidetza, portaeraren balentzia eta testuingurua
faktoreen arteko interakzio efektua esanguratsua izan zen (F(1, 300) = 9,51; p < 0,01;
eta2= 0,03). Ez zen beste efektu esanguratsurik egon. Batezbestekoak 4. taulan
ikus daitezke.
Laneko testuinguruan talde arteko hizkuntza-soslaia islatzen zuten efektuak
agertu ziren norberaren taldearen kasuan. Alde batetik, norberaren taldearen
portaera positiboa (X = 2,04) negatiboa (X = 1,76) baino abstraktuago deskribatu
zen laneko testuinguruan. Bestaldetik, testuinguruaren arabera ere ezberdintasun
esanguratsua egon zen norberaren taldeko protagonistak burututako portaera
negatiboen artean. Izan ere, norberaren taldearen portaera negatiboa konkretuago
deskribatu zen lanean (X = 1,76) etxean baino (X = 2,07). Beste taldearen portaera
positiboak eta negatiboak hizkuntzaren abstrakzio maila berdintsuan deskribatu
ziren, laneko zein etxeko testuinguruan.
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Norberaren taldea

Beste taldea

Portaera
2,04a
1,97
Positiboa
(n = 41)
(n = 38)
1,99
Portaera
1,76ab
Negatiboa
(n = 40)
(n = 36)
ETXEA
Portaera
1,84
2,01
Positiboa
(n = 37)
(n = 41)
1,98
Portaera
2,07b
Negatiboa
(n = 35)
(n = 48)
ab
Goi-indize berdina duten batezbestekoak estatistikoki ezberdinak dira elkarren artean,
p < 0,05
4. taula. Protagonistak deskribatzeko erabilitako hizkuntzaren abstrakzio mailaren
batezbestekoak talde-partaidetzaren, portaeraren balentziaren eta testuinguruaren
arabera.
LANA

Sexismoari helduz (ikus 5. taula), emakumezko protagonista deskribatzeko
erabilitako hizkuntzaren abstrakzio mailak korrelazio positiboa izan zuen etsaitasunezko sexismoarekin laneko portaera negatiboetan. Etxeko testuinguruko portaera
negatiboetan, berriz, ez zen korrelaziorik egon. Halere, etsaitasunezko sexismoak
etxeko testuinguruan emakumezko protagonistak burututako portaera positiboa
deskribatzeko erabilitako hizkuntzaren abstrakzio mailarekin ere joerazko korrelazio positiboa izan zuen. Honela, emakumeekiko etsaitasunezko jarreretan zenbat
eta altuago puntuatu, orduan eta abstraktuago deskribatu zen emakumezkoaren
portaera negatiboa lanean; norabide berdina ikusten zen etxeko portaera positiboaren kasuan.
Hizkuntzaren abstrakzio maila
Laneko portaera positiboa
Laneko portaera negatiboa
Etxeko portaera positiboa
Etxeko portaera negatiboa
a
*

ASI
0,12
0,24
0,23
-0,10

n
38
36
39
42

SHa
-0,03
0,32*
0,30+
-0,19

Sexismoa
BSa
0,16
-0,04
-0,05
0,09

n (SH eta BS)
35
33
36
39

Korrelazio partzialak, sexismoaren osagaien elkarrekiko eragina kontrolatuta
p < 0,05; + p < 0,06

5. taula. Emakumezko aktorea deskribatzeko erabilitako hizkuntzaren abstrakzio
mailaren eta anbibalentzia handiko sexismoaren osagaien arteko korrelazioak.

9.3. ONDORIOAK ETA EZTABAIDA
Eguneroko testuinguruetan hizkuntzaren erabilera aztertzen dituzten hiru ikerketa
azaldu dira hemen. Hizkuntza taldeei buruzko estereotipoak zabaltzeko eta
iraunarazteko erabil daitekeela egiaztatu dute ikerketok (Maass eta beste, 1989;
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Maass eta Arcuri, 1992, 1996; Wigboldus eta beste, 2000). Igurikimen hizkuntzasoslaiaren azalpen kognitiboarekin bat, estereotipoarekin bat datozen gertaerak
estereotipoaren aurka doazenak baino hizkuntza abstraktuagoan deskribatzen
direla frogatu da.
Alde batetik, lehenengo ikerketan, gizonezko estereotipikoarekin lotutako
egoera —gizonezko gai— hizkuntza abstraktuagoan adierazi zen, estereotipoaren
aurkako gizonezkoarekin lotutako egoera baino —gizonezko sentibera—. Beraz,
hizkuntza-soslaia exotaldearen kasuan gertatu zela esan daiteke, ikerketako partehartzaileak emakumeak izan baitziren. Hizkuntza-soslaiaren inguruko literaturan
arrunta da beste taldean norberaren taldean baino efektu sendoagoak aurkitzea
(Fiedler eta beste, 1993; Maass eta beste, 1989, 1994; Maass, 1999; Wigboldus eta
beste, 2000). Gainera, estereotipoarekin bat egiten duen emakumezkoa —sentibera— eta estereotipoaren aurka egiten duen emakumezkoa —gai— hizkuntzaren
abstrakzio maila berdintsuan deskribatzeak emakumeekiko estereotipo orokorraren
(emozio handikoa eta adimen txikikoa) aldaketarekin edo ahultasunarekin bat
egiten du (Glick eta Fiske, 1999; Spence eta Buckner, 2000), gurea bezalako
laginean, batez ere, non unibertsitateko emakumezko ikasleak hartu zuten parte.
Gaitasun dimentsioan emakumezko eta gizonezko aktoreen artean ere egon ziren
ezberdintasunak; estereotipoarekin bat egiten zuen gizonezko gai estereotipoaren
aurka egiten zuen emakumezko gai baino abstraktuago deskribatu zen. Atsegintasun dimentsioan, ez zen ezberdintasunik egon emakumezko eta gizonezko aktoreen artean.
Ildo beretik, bigarren ikerketan, rol estereotipikoan jarduten zuen emakumezko aktorea estereotipoaren aurkako rolean aritzen zena baino abstraktuago deskribatu zen. Gizonezko aktoreen artean ez zen ezberdintasunik egon rol-portaeretan
hautemandako estereotipikotasunean eta, ondorioz, hizkuntzaren abstrakzio maila
berdintsuan deskribatu ziren. Honela, gaitasun handiko gizonezkoa edo emakumezkoaren rol estereotipikoa egoera iraunkorrak, egonkorrak, aktoreen bereizgarriak eta testuingurutik askeak dira, horiek deskribatzeko hizkuntzaren erabileran
egindako irudikapenaren arabera. Gaitasun handiko emakumezkoa edo emakumezkoaren estereotipoaren aurkako rol-portaera, aldiz, salbuespenak dira, ezegonkorrak eta testuinguruak baldintzatuta.
Azkenik, hirugarren ikerketan, norberaren taldeko eta beste taldeko protagonistek burutzen zituzten portaera positiboak eta negatiboak deskribatzeko hizkuntzaren abstrakzio maila ezberdina erabili zen etxeko eta laneko testuinguruetan.
Hain zuzen, laneko testuinguruan norberaren taldeko portaera positiboa abstraktuago deskribatu zen portaera negatiboa baino. Beste taldearen kasuan ez zen horrelako erabilerarik eman. Talde arteko hizkuntza-soslaia testatu denean, inguruaren
baldintzen eragina frogatu da, talde arteko gatazkak hizkuntza-soslaia areagotzen
duela, hain zuzen (berrikuspenerako ikus Maass, 1999). Emakumeen eta gizonen
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arteko harremanak egunerokoak eta elkarren mendekotasun maila garaikoak
izanda, zaila da talde arteko harremanak lehiakorrak izatea (Glick eta Fiske, 1999).
Alde horretatik, generoen arteko harremanak testuinguru ontzat jo daitezke, talde
arteko hizkuntza-soslaia, bere osotasunean behintzat, agertzeko nahikorik ez izanik
(Wigboldus eta beste, 2005).
Hiru ikerketetan, portaeren balentzia eta estereotipia ez ziren ortogonalki
manipulatu. Alegia, genero-estereotipoekin bat (eta estereotipoen aurka) egiten
zuten portaerak erabili ziren estimulu gisa, portaera horien balentzia edo afektuzko
esanahia (positiboa edo negatiboa) kontuan izan gabe; era berean, portaera positiboak eta negatiboak erabili zirenean, ez zen egiaztatu horien estereotipia maila.
Arazo hori dela-eta, zailagoa da hizkuntzaren erabileran aurkitutako eraginak oinarri kognitiboa —igurikimenekin lotuta— edota motibaziozkoa —afektuarekin
lotuta— ote duen argitzea. Halere, azken ikerketari dagokionez, hizkuntzaren erabileran islatutako norberaren taldearen aldeko efektu hau laneko testuinguruan
gertatzeak, eta ez etxeko testuinguruan, motibazioan arreta ipintzera darama. Izan
ere, lana estatusarekin eta prestigio sozialarekin dago lotuta. Horrela bada, lantestuingurua norberaren identitate positiboa irabazteko eremu esanguratsua da. Lantestuinguruko portaera positiboak negatiboak baino abstraktuago deskribatzean
norberaren taldearen identitatea babestea lortzen da (Tajfel eta Turner, 1979).
Etxeko testuingurua, berriz, pertsona arteko harreman hurbilekin lotzen da. Eremu
pribatuan emakumeen eta gizonen arteko elkarrekintzak, talde arteko mailan lankidetzakoak izanik, ez dute norberaren identitate soziala babesteko motiborik ematen. Horrek elkarrekintza positibo edo negatibo zehatzak hizkuntzaren abstrakzio
maila berdintsuan adieraztea dakar.
Bestalde, hizkuntzaren erabileraren eta anbibalentzia handiko sexismoaren
(Glick eta Fiske, 1996) arteko harremana aztertu da. Hizkuntzaren erabilerak,
estereotipoak iraunarazteko eta talde arteko harremanak erregulatzeko elementua
bada, jarrera sexistekin harremana izango zuela espero zen. Halere, erabilitako hizkuntzaren abstrakzio mailak ez du anbibalentzia handiko sexismoarekiko harreman
enpiriko argirik azaldu. Izandako emaitzen arabera, sexismoak azalarazteko era
ezberdinak ditu hizkuntzaren erabileran. Batzuetan sexismoa agerikoagoa izan
daiteke, berba positiboa edo negatiboa erabiliz, eta beste batzuetan diskriminazioa
hizkuntzaren abstrakzioan islatzen da. Emaitzok ez dira harritzekoak, izaera ezberdina duten hainbat arazori helduz, hala nola, ikerketa hauetako parte-hartzaileak
gazteak ziren, emakumezkoak eta gizonezkoak, ikerketa-baldintza zehatzak izan
zituzten aurrean, eta korrelazio-analisiak izan dira sexismoaren eta hizkuntzaren
arteko harremana aztertzeko oinarria. Alde horretatik, bestelako populazio-testuinguruak, egoerak eta metodologiak erabiltzeko beharra agerikoa da. Edonola, gizabanakoek disposizio gisa dituzten jarrera sexisten gainetik, sexismoa ideologia kolektiboan barneratutako elementutzat hartu beharko litzateke, eguneroko hizkun-
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tzaren erabilera diskriminaziorako eta estereotipoak iraunarazteko tresna dela
egiaztatu denez gero.
Ikerketa hauen emaitzen arabera, estereotipoa hizkuntza abstraktuagoan deskribatzen da. Hizkuntzaren erabilera estrategiko horren bidez, estereotipoa errealitate egonkor gisa igortzen da, bere sena baieztatuz. Estereotipoaren aurkakoa,
aldiz, hizkuntzaren erabileran egoera zehatz edo isolatu gisa irudikatu eta
zabaltzen da. Alde horretatik, hizkuntza erabiltzeak estereotipoak zabaltzeko duen
ahalmena egiaztatu da, estereotipoen edukien garrantzia ere nabarmentzearekin
batera. Izan ere, estereotipoa ez da azalpen soila —igurikimen hutsaren emaitza—,
praktikak —botere harremanetatik datozen portaerak testuinguru jakinetan— justifikatzeko motibazioak ere bultzatzen baitu estereotipoen erabilera. Aurkeztutako
ikerketetan, estereotipoen dimentsioaren arabera (gaitasuna vs atsegintasuna) edo
testuinguruaren arabera (etxea vs lana) izan diren ezberdintasunak motibazio
horien frogatzat har daitezke. Glick eta Fiskeren ustez (1999), taldeei buruzko
estereotipoen eremuan, iraganean ez da oso garbi azaleratu «azalpenaren» eta
«interesak motibatutako justifikazioaren» arteko ezberdintasuna. Jarraian, argudio
honen zergatia azaltzen da.
Kapitulu honen sarreran azaltzen genuenez, gaitasuna —edo instrumentalitatea— eta besteekiko kezka —edo adierazkortasuna— dimentsioek markatu dute
generoei buruzko estereotipoen edukia (Eagly eta Mladinic, 1994; Glick eta Fiske,
1999; Spence eta Helmreich, 1972). Hautemandako gaitasuna taldearen estatusak
agintzen du; hautemandako atsegintasuna, berriz, talde arteko lehiaren edo lankidetzaren eskutik dator (Glick eta Fiske, 1999). Generoen arteko harremanetako
eremura eramanda, emakumeen eta gizonen arteko harremanak egunerokoak dira
eta, baldintza historikoei so eginez, talde estatusean ezberdintasun handiak eta
egonkorrak izateagatik bereizten dira. Estatusean horrelako ezberdintasun egonkorrek, legitimotzat hartuta (Tajfel eta Turner, 1979), ez dute talde arteko jarrera
lehiakorrik sortzen (Glick eta Fiske, 1999). Beraz, sistema egonkorretan agertzen
diren baldintza sozial hauek elkarren mendekotasun kooperatibo maila handiko
talde arteko harremana bultzatzen dute, harreman esplotatzailea izan arren. Eguneroko elkarrekintzak lankidetza maila altukoak izan daitezke pertsona arteko
mailan, bai talde meneratzaileak bai mendekoak onartuta, arrazoi ezberdinak direla
medio bada ere. Izan ere, mendekoek ez dute lankidetzan aritzea ez den beste
aukerarik. Talde meneratzaileari ere harreman kooperatiboak interesatzen zaizkio,
mendekoarekiko dependentzia dela eta. Beraz, behartutako lankidetza da.
Gizarte-sistema egonkor hauek sistema justifikatzeko ideologiak ekoizten
dituzte (Jost eta Banaji, 1994; Jost, Banaji eta Nosek, 2004), ezberdintasunak
justifikatu eta status quo mantentzearen alde lan egiten dutenak. Elkarren mendekotasun esplotatzailea duen sistema egonkorrean sistema justifikatzeko sinesmenei
luze eusten zaie, holako ideologiak funtsezkoak baitira sistema mantentzeko. Epe
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luzerako, hertsadura leuna funtzionalagoa da hertsadura gogorra baino. Ondorioz,
emakumeen eta gizonen arteko harremanetan, botere ezberdintasunak eta afektuzko harremanak ager daitezke batera, hots, sistema justifikatzeko ideologiak
paternalista borondate onekoak dira, etsaitasunezko lehiakor hutsak baino. Mendeko taldea etsai potentziala bihurtuz gero (estatuserako borroka-edo dagoelako),
etsaitasunezko erantzunak areagotzen dira; hori gertatu ezean, borondate onekoa
da nagusi, baina bere sen preskriptiboarekin.
Sistema egonkorrak justifikatzeko ideologiek gizartearen antolamendua
zergatik den holakoa azaltzeaz gain (deskriptiboa), antolamendu hori izan behar
dena ere justifikatzen dute (preskriptiboa). Norberaren eta taldearen interesak
esplotazioaren justifikazioa legitimatzeko ideologien eta estereotipoen oinarrian
daudela esan dute aurreiritziaren teorialari askok (errebisiorako ikus Jost eta Banaji, 1994). Emakumeen eta gizonen arteko harremanak, beraz, interes edo motibazio jakinetan oinarritzen diren estereotipoek antolatzen dituzte eta hizkuntzaren
erabileraren bitartez ere irauten dute.
Ondorioz, hizkuntzaren erabilera ikusmiran izatea ezinbestekoa da generoestereotipoak eta emakumeen aurkako diskriminazioa bezalako fenomenoen
hedapena ulertzeko orduan. Hainbat autorek adierazi dutenez, hizkuntzak —edota
izendatzeak— boterea du, bai erreala zer den esateko, agerikoa eta ikusezina sortzeko (Crawford, 2001), bai errealitatean eragiteko, meneramen erlazioa errutina
bihurtzeko (Ng eta Reid, 2001). Hizkuntza, ekintza edo praktika soziala izateaz
gain, alde pragmatikotik —hots, hizkuntzaren erabilera— prozesu kognitiboen edo
estereotipoen isla da eta, aldi berean, helburuak lortzeko eta besteak eragiteko
erabiltzen den tresna estrategikoa da, hasierako sinesmenak edo pentsamenduak
berretsiz (Maass, 1999; Semin, 2001). Beraz, errealitatea irudikatzeko, eraldatzeko
—edo egonkor mantentzeko— tresna gisa hartzean, hizkuntzaren erabilerak bizitza
sozialean duen garrantziaz jabetu behar gara, ezagutza sortzeko eta partekatutako
ezagutza soziala zabaltzeko dagoen biderik eraginkorrenetarikoa baita.
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10. Migrazio-prozesua eta ongizatea
genero-ikuspuntutik
Edurne Elgorriaga, Ainara Arnoso eta Cristina Martínez-Taboada
10.1. SARRERA
10.1.1. Emakumeen inbisibilizazioa eta migratzeko arrazoiak
Urte askotan, emakume etorkinen taldea ikusezina izan da gizartearentzat, migrazioentzat eta ikerketentzat (Gregorio, 1997; Parella, 2003; Solé, 2000). Hamarkada
gutxi batzuk arte, giza mugimenduetan protagonista bakarra gizona izan da. Immigrazioa aztertzeko erabili diren azalpenak, irteera esplikatzeko motibazio ekonomikoetan oinarritzen ziren, eta lanaren banaketa argitzeko, sistema produktiboerreproduktiboan. Horrela, XVIII. eta XX. mendeen artean, gizonen migrazioak
aktibotzat hartzen ziren, eta emakumeenak, berriz, pasibotzat (Lipszyc, 2004).
Azken horien papera, kontuan hartzen zenean, familiaren barrenean kokatzen zen,
ugalketa-arloko funtzioen hedapena bezala (Izzard, 1985). Emakume etorkinei buruz eta migrazioetan duten parte-hartzeari buruz egin ziren lehenengo ikerketetan,
arrazoi sozialek justifikatzen zuten haien bizileku-aldaketa, adibidez, alarguntasunak, banantzeak edota nahi gabeko ezkontza sahiesteak.
Larogeiko hamarkadatik aurrera, emakume etorkinek migrazio-ibilbideetan
indarra hartu zuten, beraiek baitziren eta baitira askotan prozesua hasi eta familia
biltzen dutenak. Oro har, bi patroi bereiz daitezke (Solé, 2000): migrazio-katea
hasten duenarena, eta, familiarekin biltzearena, lehenagotik gizon batek bidaia egin
duelako. Gaur egun, immigrazioaren feminizazioa gertatzen ari da, non emakumeak migrazioa hasten duen, lana bilatzeko helburuarekin, gizonak egiten duen
bezala (Gregorio, 1997, 1998; Izquierdo, 2000). Hala ere, bigarren mailako arrazoiak aztertzerakoan, prestakuntza hobetzea eta egonkortasun afektiboa lortzea
agertzen dira; gizonetan, berriz, askatasuna eta dirua (Izquierdo, 2000).
Gregorio-k (1997), bi konzeptu deskribatuz —talde domestikoa eta gizartesareak— migrazioa azaldu eta genero-perspektiba barneratzen duen eredu bat
proposatzen du. Lehenengo konzeptuarekin ikusarazi nahi du, bai gizonek bai
emakumeek, familiaren iraupena segurtatzen dutela, eta horren ondorioz, edozein
pertsona hautagai izan daitekeela etorkina izateko eta taldearen beharrak asebete-
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tzeko. Bestaldetik, gizarte-sareak, jatorrizko herrialdean dauden pertsona ezagunek
eta helmugako gizartean daudenek osatzen dituzte, eta etorkinek duten babesa
irudikatzen dute. Talde horien laguntza eta ezaugarriak erabakigarriak izaten dira
etorkin bihurtzen den gizona edo emakumea aukeratzeko. Emakumeak duen protagonismoari esker, zenbait erakunde eta elkartetatik aldarrikatu dute generoaren
perspektiba erabili behar dela immigrazioari buruzko ikerketak egiten direnean.
10.1.2. Dimentsio kulturala emakumeen migrazioak adierazterakoan
Etorkinen populazioa heterogenoa da, horregatik, beren migrazio-prozesuetan
eta ongizatean faktore askok dute eragina. Goldlust-ek eta Richmon-ek (1974) uste
dute etorkinen errealitatea gertutik ulertzeko aldai soziodemografikoak, kulturalak,
jatorrizko herrialdekoak eta migratu eta geroko egoerakoak aztertu behar direla.
Aldagai horien artean, kulturak garrantzia hartzen du, balioei, arauei eta ohiturei
buruz hitz egiten duelako eta baliagarria delako bi herrialdeetan sortzen diren
eskakizunak eta erlazioak ulertzeko.
Ikerlan batean, non emakume dominikarren eta magrebtarren egoera konparatzen den (Gregorio eta Ramírez, 2000), ikus daiteke bai jatorrizko bai helmugako
herrialdean dituzten estatusek eragin dutela emigrazioarekin gertatzen diren aldaketen pertzepzioetan eta familiarekin duten eskakizunetan. Dominikar Errepublikako gizartean emakumeek estrategia produktiboen bidez, etxera dirua eramaten
dute; hala ere, haien lanaren balioa ez da onartzen lan-merkatu formalean edo
informalean, ez sozialki ezta ekonomikoki ere. Marokon saritzen den papera, etxekoandrearena, amarena edota emaztearena da, eta rol hori bertan behera uztea edo
jaramonik ez egitea, zigortzen da. Horregatik, oro har, Marokoko emakumeek ez
dute aldarrikatzen eta desiatzen etxetik kanpo lan egitea, betebehar eta batzuetan
karga bezala bizitzen dutelako. Hau da, kasu gehienetan, etxekoandrearen funtzioa
legitimatuago dago Marokon.
Immigrazioa azaltzen denean, bi taldeko emakumeak etxeak mantetzeaz arduratzen dira jatorrizko gizartean, baina gauzak aldatzen dira helmugako herrialdera
ailegatzen direnean. Latinoamerikan, emakumearen rola ezinbestekoa da, eta
lekualdaketarekin garrantzi hori mantendu edota areagotzen da. Marokon, berriz,
familiaren ardura gizonari dagokio, eta emakumeen immigrazioa gertatzen denean,
erantzukizun hori ez da aldatzen. Hala ere, horrek ez du esan nahi emakumeek garrantzirik ez dutenik eta etxearen mantenuaz kezkatzen ez direnik. Ez dago dudarik,
haien ekarpenak aldaketa handia suposatu duela; dena den, haien errespontsabilitate domestikoa dominikarrena baino txikiagoa da. Magrebeko emakumea familiaz
arduratzen da gehigarri bat lortzeko, estatusaren negoziazioa edo ospea, besteak
beste; dominikarrek esan bezala, emigrazioaren prozesuan rol hori dute helburu
nagusi (Gregorio eta Ramírez, 2000).
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10.1.3. Gizarte-faktoreak, rolen gainkarga eta osasuna emakume etorkinetan
Osasun mentalaren agerpena azaltzeko egin diren ikerketetan faktore sozialen
eta kulturalen eragina demostratu egin da (Montero eta beste, 2004). Argi dago,
pertsonen ibilbideak paregabeak direla, eta kultura-jatorriak neurri batean bideratzen
dituela emakumeek eta gizonek gizarte berrian dituzten ardurak eta eskakizunak
(Gregorio eta Ramírez, 2000). Hala eta guztiz ere, oro har, emakumeek estresatzaile gehiago jasaten dituzte (Achotegui, 2002), haien osasun mentala okerragoa
da (Elgorriaga, Martínez-Taboada, Arnoso eta Otero, 2007; Martínez-Taboada,
Arnoso, Elgorriaga eta Otero, 2007; Navarro eta Morales, 2001; Tizón eta beste,
1992) eta askotan, diskriminazio anizkoitza pairatzen dute, emakumeak etorkinak
eta beste etnia batekoak izateagatik (Parella, 2003; Solé, 2000). Emakumeak arlo
sozialean, asistentzialean, ekonomikoan, lan-munduan eta legalean, egoera txarragoan daude gizonekin konparatuta (Standing, 2000), baina, batez ere, desberdintasunak lan-arloan agertzen dira. Lanpostuetan diskriminazio-egoera asko ikus
daitezke, adibidez soldatan, baina lan-baldintzek erakusten dute benetan non dagoen arazoa: kontratuaren gabezia, ordu estra ez-ordainduak, ordutegi luzeegiak,
gauekoak edota asteburukoak (Bermúdez, 2004; Solé, 2000). Gizonen lanaren edota bertako emakumeen lanen ordezkotzat hartzen dira, eta ez prozesu produktiboan
behar diren langiletzat. Modu horretan, diskriminazioa zabaltzen da, etorkinak
lanpostu ez-kualifikatuetan daudelako edota beren prestakuntza mailarako baino
baxuagoak diren lanak dituztelako (Solé, 2000).
Rolen gainkarga izan da emakumeen osasuna argitzeko proposatu den adierazpen erabilitarikoena (Caro, 2001; Chandola eta beste, 2004; Martikainen, 1995;
Lahelma, Arber, Kivela eta Roos, 2002). Immigrazioarekin, familiaren egitura,
partaideen rolak eta egoera ekonomikoa aldatzen dira. Prozesu horrek, batez ere,
emakumeengan du eragina, beraiek baitira etxearen ardura hartzen dutenak eta
zenbait gauzari aurre egiten dietenak: familiaren zailtasunei eta deserrotze sozialari
eta afektiboari (Mogollón eta Vázquez, 2006). Dena den, kulturaren arabera
eskakizun horiek aldatzen dira, eta, lehen adierazi dugun bezala, latinoamerikarrek
bai jatorrian bai bertako gizartean magrebtarrek baino betebehar gehiago dituzte
(Gregorio eta Ramirez, 2000).
Historikoki, perspektiba maskulinoa nagusi izan da bai migrazioei bai osasunari buruzko ikerketak egin direnean. Oro har, osasuna lantzen duten azterlanek,
batez ere inkestekin eginak daudenek, bakarrik gizonen osasuna azaltzen duten
aldagaiak kontuan hartu dituzte, eta alde batera utzi edo garrantzi gutxi eman diete
emakumeen immigrazioa ulertzeko balio duten faktoreei (Rohlfs eta beste, 2000).
Gaur egun, Castaño, Plazaola, Bolívar eta Ruiz-ek (2006) egindako lan batean ikus
daiteke oraindik ere ikertzaile askok ugalketa-funtzioetan indarra jartzen dutela,
bizi-estiloak eta familiaren zainketak alde batera utzita. Zorionez, erakutsi dute,
azkeneko urteetan, arlo desberdinetatik emakumea kontuan hartu duten lanak egin
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direla. Horietan frogatu dute ezen generoarekin zerikusirik duten elementu batzuek
emakumearen sintomatologia azaltzen dutela, rolen gatazkak eta ardura afektiboak,
besteak beste (Samarasinghe eta Arvindsson, 2001).
Lan horien adibide bat, Ameriketako Estatu Batuetan egin zen azterlan batean
aurki daiteke. Depresioa eta depresio-faktoreak ikertzerakoan, emakume etorkinek,
batez ere herrialde pobreetatik etorritakoek, bertakoek baino depresio-tasa altuagoa
zutela aurkitu zuten (Lazear, Pires, Isaacs, Chaulk eta Huang, 2008). Desberdintasun hori hurrengo aldagaiek esplikatzen zuten: lana bilatu beharra, dirua, etorkinen
estatusa, arrazakeria, dependentzia, hizkuntza ikasi beharra, eta etxebizitza bilatzea. Gainera, beren jaioterrian seme-alabak zituztenek, tristura eta bakardade
handiagoa sumatzen zuten.
Gure gizartean, emakume etorkinak medikuarenera doazenean estresarekin,
antsietatearekin eta somatizazioarekin erlazionatuta dauden eskaerak edo arazoak
izaten dituzte (Bermúdez, 2004; Herrero, 2001; Tizón, 1992; Achotegui, 2002).
Esan beharra dago, emakumeen eta gizonen gaixotze-tasa eta eri-patroia desberdinak direla; emakumeetan depresioa, antsietatea eta fobiak agertzen dira; gizonetan,
berriz, nortasun-nahasteak eta arazoak alkoholarekin eta beste sustantziekin. Ez da
bakarrik gaixotze-tasa eta eri-patroia desberdinak direna, osasuna adierazten duten
aldagaiak ere aldatzen dira (Montero eta beste, 2004).
Orain arte esan duguna kontuan hartuta, ikerlan honetan Euskal Herrian
dauden emakume etorkinen egoera psikosoziala aztertuko dugu, bere kide diren
gizonekin alderatuz. Aldi berean, beren ongizate maila eta osasun mentala
azalduko ditugu, eta hauekin zerikusirik duten aldagaiak deskribatuko ditugu.
10.2. METODOLOGIA
10.2.1. Lagina
Euskal Herrian bizi diren 385 pertsonak osatzen dute lagina, % 47,8 gizonak
dira eta % 52,2 emakumeak. Erdiak Latinoamerikakoak dira (% 51,9), % 38,2
Magrebekoa (Maroko eta Argelia) eta azkeneko % 9,9 Ekialdeko Europakoa. Gazteak dira, batez besteko adina 34,01 urtekoa da (SD = 9,84) eta emigratzeko arrazoi
nagusia ekonomikoa da.
10.2.2. Galdetegia
Ikerketa honetan, taldeak egindako protokolo itxi bat erabili da, etorkinen beharrak, familia-egitura, gizarte-harremanak eta ongizatea neurtzen dituena. Osasun
mentala aztertzeko PRIME-MDa erantsi da (Spitzer eta beste, 1994), gaztelaniaz
dagoen bertsioa (Baca eta beste, 1999). Galdetegi hori, DSM-IV-ak dituen oinarriak
kontuan hartuta, osasun-zentroetan erabiltzeko egin zen, eta arazo psikologikoak
garatzeko arriskuan dagoen jendea detektatzeko balio du.
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10.2.3. Prozedura
Elkarrizketa egiteko bi modu erabili ditugu. Alde batetik, Gipuzkoako Gurutze Gorrira joan gara, laguntza eskatzen duten etorkinekin egoteko, eta beste aldetik, autonomoa den jendea aurkitzeko «elurrezko bola» izeneko teknika erabili
dugu. Hau da, etorkinak diren ezagunen sareak erabili ditugu beste etorkinengana
ailegatzeko.
10.3. EMAITZAK
10.3.1. Emakume etorkinen ezaugarri psikosozialak Euskal Herrian
Datu soziodemografikoei dagokienez, eta 1. taulan ikus daitekeen bezala,
emakume gehienak, % 77,1, Latinoamerikakoak dira, % 12,4 Magrebekoak eta
% 10,4 Ekialdeko Europakoak. Batez besteko adina 35,48 urtekoa da, hala ere,
magrebtarrak gazteagoak dira. Egoera zibilari dagokionez, desberdintasun esanguratsuak aurkitzen dira, X2(8) = 23,71; p = 0,003. Hiru taldeetan ezkondutako
emakume kopurua handia izan arren, azpimarra daitezke latinoamerikar ezkongabeak (% 37,3), Ekialdeko Europako bananduak (% 38,1) eta Magrebeko ezkonduak (% 64).
Familia-egitura berdintsua da emakume etorkinen artean, % 70ek bikotekidea
du baina bakarrik % 50 elkarrekin dago gure gizartean. Kultura guztietan % 50 eta
% 60 arteko portzentajean, amak dira; hala ere, % 10-% 30 ezin da bere semealabekin egon. Desberdintasun esanguratsuak ikus daitezke beste familiarren
presentzia aztertzen denean; alde batetik Latinoamerikako % 74k eta Magrebeko
% 64k senitartekoak dituzte ondoan, eta beste aldetik, Ekialdeko Europako
% 26,3k [X2(14) = 38,95; p = 0,000].
Ezaugarri psikosozialak: emakume etorkinak, haien kide diren gizonekin alderatuta
Gizonen eta emakumeen laginak konparatzen direnean, desberdintasun
esanguratsuak ikus daitezke aldagai batzuetan, horietatik, nabarmenena jatorria
izanik. Ikusi dugun bezala, emakume gehienak Latinoamerikatik etortzen dira baina patroia aldatzen da gizonen lagina aztertzean; kasu horretan, Magrebekoek
osatzen dute talde handiena (% 66,3), latinoamerikarrak atzetik datoz (% 24,5) eta
gainerako % 9,2 Ekialdeko Europatik. Magreben eta Ekialdeko Europan egoera
zibila ez da berdina, oro har, emakumeak ezkonduak edota bananduak daude; gizonak, berriz, ezkongabeak dira. Badira Magrebeko emakume eta Latinoamerikako
gizon gehiago bikotekidearekin, hala ere, bikoteak elkarrekin dauden aztertzen
denean, ez da desberdintasunik aurkitzen emakumeen eta gizonen artean. Amaitzeko, Magreben eta Ekialdeko Europan emakumeek gizonek baino seme-alaba
gehiago dituzte.
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Adina

Giz.
Latinoame.
33,84

Egoera zibila*
Ezkondua E
Banandua B
Alarguna A
Ezkongabea Eg
Bikotean Bi
Ema. Giz.
Ema.
E. % 55,6 E. % 39,2
B. % 15,7
B. % 2,2
35,89 A. % 2,2
A. % 0,7
Eg. % 31,1 Eg. % 37,3
Bi. % 7,2
Bi. % 8,9

Bikotea
Bik. hemen

Seme-alabak
Sem-ala. hemen

Beste
familiarrak*

Giz.

Giz.

Ema.

Giz.

% 64,4
% 72,4

% 66,5
% 61,4 % 84,1

% 74

% 46,7 % 88
% 57,9 % 72,7

% 19,7
% 57,1

% 56
% 90

% 64

X2(1)=14,2; p=,000

X2(1)=14,2; p=,000
X2(1)=3,34; p=,067

% 29,4 % 52,4
% 80
% 72,7

% 17,6
% 33,3

Ema.

% 77,8 % 55,5
% 88,6 % 79,1

Ema.

X2(1)=7,25; p=,007

Magreb
32,30

E. % 31,1
B. % 4,1
32,08 --Eg. % 61,5
Bi. % 3,3

E. % 64
B. % 12
A. % 8
Eg. % 16
---

X2(4)=27,04; p=,000

Ekialdeko
Europa
29,58

E. % 18,8
--36,47 Eg. % 75
Bi. % 6,2

E. % 33,3
B. % 38,1
Eg. % 19
Bi. % 9,6

X2(3)=13,50; p=,004

% 45,8

% 66,7
% 69,2 % 47,1

% 26,3

X2(1)=9,13; p=,003

*Desberdintasun estatistikoki esanguratsuak.

1. taula. Ezaugarri soziodemografikoak eta familiarrak.

10.3.2. Emakume etorkinen egoera helmugako gizartean
Oro har, emakumeak bizi-egoera hobetzeko etortzen dira, hau da, motibazio
ekonomikoei jarraituta. Beren prestakuntza ona da, % 50ek bigarren mailako
ikasketak ditu eta % 25ek unibertsitatekoak. Jatorrizko eta helmugako herrialdean
% 75ek lana du eta % 25ek arazoak ditu beharrezkoak diren baimenak lortzeko.
Dena den, kultura kontuan hartzean ezaugarri horiek aldatzen dira. Ekialdeko
europarren hezkuntza maila altuena da, % 40 baino gehiago unibertsitatera joan da;
Magrebekoena, berriz, baxuena, % 16k ez du ikasketarik [X2(10) = 54,62; p =
0,000].
Emigratzearen oinarrizko arrazoia ekonomikoa da latinoamerikarrentzat, hala
ere, familiarekin berriro biltzea bigarren motibazioa da beraientzat. Magrebeko eta
Ekialdeko Europako emakume taldeetan, bi motibazio nagusi daude: ekonomikoa
eta familiarra. Emakumeen artean, prestakuntza, babes politikoa edo beste arrazoiak, gutxitan agertzen dira [X2(8) = 47,40; p = 0,000].
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Magrebtarren erdiak baino gehiagok, eta latinoamerikarren eta Ekialdeko
europarren hiru laurdenak, lan egiten zuten beren jatorrizko herrialdeetan, baina
gizarte berrian, bakarrik Latinoamerikako emakumeek lan-tasa altuagoa dute. Gaur
egun, lan-egoera ez da berdina denentzat: Latinoamerikako emakume gehienek
lana lortzen duten bitartean (% 81,6), bakarrik Ekialdeko Europako eta Magrebeko
populazio erdiak etxetik kanpo lan egiten dute [X2(2) = 15,67; p = 0,012]. Egoera
juridikoak zerikusi handia du lan-egoerarekin, magrebtarrek eta Ekialdeko europarrek, ia erdiak, ez dute baimenik, eta ondorioz, lanean jardutea zaila suertatzen
da beraientzat [X2(2) = 8,85; p = 0,012]. Etxebizitza lortzea ere zaila da bi talde
horientzat, % 10 kalean edo erakundeetan bizi da [X2(2) = 5,86; p = 0,053].
Hiru kultura-taldeetan oso antzekoa da harreman maila, bai hemen daude herrikideekin, bai beren herrialdean daudenekin baita bertakoekin ere. Beren herriko
pertsonekin harreman maila «gutxi-ertaina» dela diote, eta beren herrialdeetan
dagoen jendearekin «ertaina». Bertako populazioarekin duten harremana txikiagoa
da Magrebeko emakumeen artean, latinoamerikarrek eta Ekialdeko europarrek
dutenarekin konparatuta [F(2,195) = 4,21; p = 0,016]; hala ere, kasu guztietan,
hemengoekin herrikideekin baino harreman gehiago dituzte.
Egoera helmugako gizartean: emakume etorkinak, haien kide diren gizonekin
alderatuta
Helmugako gizartean duten egoerari dagozkion datuak 2. taulan agertzen dira.
Emakume latinoamerikarrek, gizonekin konparatuta, etxebizitza lortzeko eta baimenak edukitzeko arazo gutxiago dituzte, beste aldagaietan erantzunak berdintsuak badira ere. Ekialdeko Europako emakumeen eta gizonen egoera nahiko berdina da, desberdintasun bakarra beren herrikideekin duten harreman maila da,
gizonetan handiagoa izanik. Magrebeko populazioan bi profil desberdin ikus daizteke. Gizonen prestakuntza hobea da, denek ikasketak dituzte eta pertsona gehiago
dira unibertsitatera joan direnak; beste aldetik, emakumeen portzentaje txiki bat ez
da inoiz eskolara joan. Emigratzearen arrazoia gizonen gehiengoarentzat ekonomikoa da, eta emakumeen erdiarentzat, familiarra. Lanean eta egoera juridikoan
emakume magrebtarrek arazo gehiago aurkitzen dituzte.
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Emigratzearen
arrazoiak*
Ekonomikoak E
Prestakuntza P
Familiarrak F
Politikoak Po
Beste batzuk B
Giz.
Ema.

Prestakuntza*
Ikasketarik ez Ie
Irakurri-Idatzi Ii
Lehen maila L
Erdi-maila E
Diplomatura D
Lizentziatura Li
Giz.
Ema.

Lana:
Beren herrian
Hemen *

Egoera
juridikoa
irregularra*

Etxebizitza
(zailtasuna)

Harreman-sareak
Herrikideekin H
Beren herriarekin B
Bertakoekin* Be

Giz.

Ema.

Giz.

Ema.

Giz.

Ema.

Giz.

Ema.

--L % 11,1
E % 62,2
D % 11,1
L % 15,6

Ie % 0,6
L % 12,3
E % 56,5
D % 16,9
L % 13,6

E % 75,6
P % 11,1
F % 6,7
--B % 6,7

E % 78,7
P % 4,5
F % 11
Po % 0,6
B % 5,2

% 83,3
% 72,1

% 77,9
% 81,8

% 37,8

% 23,2

% 8,9

% 2,6

H 3,06
B 4,02
Be 3,61

H 2,80
B 4,02
Be 3,64

---Ii % 5
L % 28,9
E % 48,8
D % 9,9
L % 7,4

Ie % 16
---L % 36
E % 40
D%4
L%4

E % 77
P % 9,8
F % 7,4
Po % 2,5
B % 3,3

E % 36
P%8
F % 48
Po % 4
B%4

% 64,1
% 79,8

% 55
% 47,6

Latinoame.

X2(1)=3,7;p=,000

X2(1)=3,6;p=,057

% 20,5

% 21,2

% 12

H 3,02
B 3,60
Be 3,09

H 2,62
B 3,58
Be 3

% 17,6

% 9,5

H 3,25
B 3,52
Be 3,35

H 2,33
B 3,94
Be 3,28

Magreb

X2(5)=22,4; p=,000
Ekialdeko
Europa

--L % 17,6
E % 47,1
D % 23,5
L % 11,8

X2(4)=29,2; p=,000

Ie % 9,5
L % 4,8
E % 42,9
D % 23,8
L % 19

E % 58,8
P % 23,5
F % 17,6
---

E % 36,8
P % 10,5
F % 36,8
Po % 15,8

% 44

X2(1)=9,87;p=,002

X2(1)=6,2;p=,013

% 73,3
% 81,3

% 64,7

% 76,2
% 57,1

% 47,6

F(1,35)=5,60;p=,024

*Desberdintasun estatistikoki esanguratsuak.

2. taula. Helmugako gizartean duten egoera.

10.3.3. Emakume etorkinen ongizatea eta osasun mentala
Etorkinen ongizatea deskribatzeko sintoma psikologikoak eta satisfazioari
lotuta dauden beste zenbait aldagai aurkeztuko ditugu ondoko lerroetan.
Helmugako gizartean gaur egun emakume guztiek duten egoera, ekartzen zituzten
aurreikuspenekin konparatuta, berdina edo hobea da: uste dute helburu gutxi
batzuk lortu dituztela, baina hala ere, sentitzen duten estres maila txikia da.
Pertsona guztiek ez dituzte aukera berdinak beren herrialdeetatik ateratzeko
eta migrazio-prozesu bat hasteko. Ekialdeko europarrek eta latinoamerikarrek,
Magrebeko emakumeek baino esker gehiago adierazten dute aukera hau izateagatik, F(2,192) = 3,40; p = 0,035. Antzekoa pasatzen da gaur egun duten satisfazio
mailarekin, magrebtarrek satisfazio txikia sentitzen dute; Ekialdeko europarrak eta
latinoamerikarrak, berriz, nahiko pozik daude, F(2,128) = 3,52; p = 0,032.
Bestetik osasun mentala aztertzen denean, desberdintasun esanguratsuak ikus
daitezke depresio-sintometan [X2(2) = 9,37; p = 0,009]. Magrebeko emakumeen
erdiek, latinoamerikarren % 43,5ek eta Ekialdeko europarren % 14,3k sentitzen
dituzte. Beste bi arloetan emaitzak berdinak dira hiru kultura-taldeentzat, % 40k
inguru sintoma somatikoak azaltzen ditu, eta % 50ek antsietate-sintomak.
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Ongizatea eta osasun mentala: emakume etorkinak, haien kide diren gizonekin
alderatuta
Gizonen eta emakumeen ongizatea eta osasun mentala ez da asko aldatzen
gure emaitzen arabera (ikus 3. taula). Latinoamerikako populazioan sintoma somatikoak gehiago agertzen dira emakumeetan gizonetan baino. Magrebeko taldean
dagoen desberdintasuna nabarmena egiten da egungo egoera aztertzen denean, non
emakumeak gizonak baino hobeto sentitzen diren. Bukatzeko, Ekialdeko Europan
antsietate-sintometan aldea dago gizonen eta emakumeen artean (% 70-% 42,9),
gizonek mota hauetako sintoma gehiago agertzen dituztela.
xEstresa

iGaur
egungo
egoera

x Eskerrak

x Satisfazioa

x Helburuen
lorpena

Giz.

Ema.

Giz.

Ema.

Giz.

Ema.

Giz.

Ema.

Giz.

Ema.

2,59

2,66

2,46

2,26

3,04

3,41

3,57

3,68

2,70

2,62

Sintomak
Somatikoak S
Depresiboak D
Antsietatekoak A
Giz.
Ema.

Latinoame.
S % 28,9
D % 44,4
A % 62,2

S % 46,5
D % 43,5
A % 58,1

X2(1)=4,40;p=,030
Magreb
2,67

2,25

2,57

2,78

2,02

2,52

3,25

2,81

2,96

2,62

2,43

2,37

S % 40,2
D % 49,6
A % 65

S % 37,5
D % 58,3
A % 60,9

3,35

3,09

3,42

3,50

2,58

2,94

S % 29,4
D % 41,2
A % 70,6

S % 42,9
D % 14,3
A % 42,9

F(1,140)=6,6;p=,011
Ekialdeko
Europa

2,23

2,28

X2(1)=3,50;p=,061
Datuen irakurketa:
i Gaur egungo egoera: 1. okerrago 2. berdin 3. hobeto
x Estresa, Eskerrak, Satisfazioa eta Helburuen lorpena: 1. ezer ez

2. gutxi

3. erdizka

4. nahiko 5. asko

3. taula. Ongizatea.

10.3.4. Osasun mentalaren eta emakumeari genero-ikuspuntutik eragiten
dioten aldagaien arteko harremanak
Teorian ikusi dugun bezala, emakume etorkinak rol-aldaketa eta estresatzaile
asko jasaten ditu gizarte berrian, eta, horren ondorioz, haren osasun mentala
gutxitu daiteke. Bizi dituzten migrazio-prozesuetan hainbat arlo hartu behar dira
kontuan haien sintomak ulertzeko, hala nola etorkinen beharrak, familia-egitura,
gizarte-harremanak eta ongizatearekin zerikusirik duten aldagaiak.
Atal honetan aurkezten dira sintomen eta arlo hauen arteko korrelazioak hiru
kultura-taldeetan. Magrebeko, Latinoamerikako eta Ekialdeko Europako emakumeen osasun mentala aldagai desberdinek esplikatzen dutela ikus daiteke 4. taulan;
kasu guztietan, faktore horiek arlo erreproduktibo eta produktibokoak dira.
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Magreb
Latinoamerika
Som.
Depr. Ants. Som.
Depr.
Etorkinen beharrak
Lana
Egoera juridikoa
Lan-estatus aldaketa
Familia-egitura
Seme-alabak hemen
Bikotekidea hemen
Familiarrak hemen
Gizarte-harremanak
Bertakoekin harremanak
Etorkinekin harremanak
Herrialdearekin harremanak
Ongizate afektiboa
Gaur egungo egoera
Eskerrak
Satisfazioa
Helburuen lorpenak
Estresa
Osasun-perzeptzioa

-,197*

Ants.

Ekialdeko Europa
Som.
Depr. Ants.

-,291**
-,201*

,549*
-,722*

,318**
,199*
-,227**

,623**
-,167*

,858*

,613**

,529*

-,204*
-,222**
-,300**
-,812*

-,204*
-,199*

,280*
-,245**

-,495*

4. taula. Sintomen eta aldagaien arteko korrelazioak.

Magrebeko, Latinoamerikako eta Ekialdeko Europako emakumeen artean
agertzen diren sintomak, edo hobeto esanda, nahaste bat garatzeko arriskuan
dagoen portzentajea, bakarrik arlo depresiboan desberdina da. Hala ere, aztertzen
direnean esplikagarriak diren aldagaiak ezberdintasunak aurkitzen dira.
Seme-alabak urrun egoteak, helburuak ez lortzeak, beste etorkinekin harremanak edukitzeak eta etxetik kanpo lana egin beharrak, azaltzen dituzte Magrebeko
emakumeen sintoma somatikoak. Ekialdeko Europako taldean, somatizazioa bakarrik beste etorkinekin harremana edukitzearekin lotzen da, eta Latinoamerikako
populazioan langabeziarekin, estresarekin eta seme-alabak hemen egotearekin.
Arlo depresiboa Latinoamerikako taldean behar minimoak ez edukitzearekin
(lana eta egoera juridikoa), eta harreman soziala ez izatearekin (familiarrak urrun
egon eta beren herrialdearekin kontakturik ez izatea) erlazionatzen da. Ongizatearekin zerikusirik duten aldagaiak ere lotzen dira depresioarekin, adibidez, emigratzeko aukera ez eskertzearekin, bere egoera uste zuten baino txarragoa dela pentsatzearekin eta bere osasuna negatibotzat sumatzearekin.
Ekialdeko Europatik etorritakoen artean ez dira agertzen aldagaiak sobera
erlazio-naturik: depresioa familia ondoan edukitzearekin lotzen da eta antsietatea
beste etorkinekin harremana izatearekin.
Bukatzeko, Latinoamerikako lagina kontuan hartuta, antsietatea helmugako
gizartearekin harremana ez izatearekin, bikotekidea hemen egotearekin, pentsatu
baino okerrago sentitzearekin eta helburuak ez lortzearekin elkartzen da.

Migrazio-prozesua eta ongizatea genero-ikuspuntutik

211

10.4. ONDORIOAK
Historikoki immigrazioaz eraiki den irudia maskulinoa izan da. Emakumearen
inguruko irudi homogeneoa landu da, eta eragile pasibo gisa irudikatua izan da,
emigrazio maskulinoaren laguntzaile gisa. Hala ere, zenbait ikerketatan eta hemen
aurkeztu dugun azterlanean, oro har, emakume etorkinen profilak ez du egiten bat
urteetan esan denarekin: emakume langilea da, karga familiarrak ditu eta egitasmo
migratorioari bakarrik heltzen dio.
Gaur egun, immigrazioa aztertzerakoan hainbat ikertzailek genero-perspektiba erabiltzen dute edota emakumearen garrantzia narbarmentzen dute. Ildo beretik, lan honetan Euskal Herrian bizi diren emakume etorkinen ezaugarriak eta
ongizate maila erakutsi ditugu.
Pertsonen ibilbideak desberdinak direla jakin badakigu eta kulturaren arabera
sailkapen bat egitea erredukzionista izan arren, uste dugu baliagarria izan daitekeela haien errealitatea ulertzeko, kulturak neurri batean mugatzen baititu irteteko
aukerak eta helmugako herrialdeko eskakizunak (Gregorio eta Ramírez, 2000).
Gure gizartean dauden emakume etorkinen profil orokorrak beste ikerketetan
ere aurkitu dira (Bermúdez, 2004; Gregorio, 1998; Gregorio eta Ramírez, 2000; Izquierdo, 1991, 2000; Vicente, 2006). Latinoamerikako emakumeek talde handiena
osatzen dute, eta etxebizitza, lana eta egoera juridikoa konpondua dute. Bertakoekin
harremana nahiko estua mantentzen dute eta gehienek familiarrak dituzte gertu.
Profil hau nahiko homogeneoa da, baina Ekialdeko europarren eta magrebtarren egoera analizatzen denean, desberdintasun handiagoak daude. Lehenengoek,
nahiz eta prestakuntza altua duten eta beren herrialdean lan egiten zuten, gaur egun,
erdia langabezian dago. Egoera juridikoa ez da egokiena askorentzat eta batzuk
marginalizazio-egoera batean daude.
Magrebeko emakumeek bizi duten egoera lanaren eta baimenen inguruan
berdintsua da Ekialdeko europarrenarekin konparatuta, bakarrik erdiak bete ditu
behar horiek; hala ere, haien prestakuntza eta lan-egoera oso desberdinak dira.
Magrebtarrek ikasketa maila txikiagoa dute eta gehienek ez zuten etxetik kanpo
lan egiten beren herrialdean zeudenean. Latinoamerikako emakumeen egoera
psikosoziala beste emakumeena baino hobea da, agian, haien emigrazio-sareak
handiak eta kalitatezkoak direlako. Sare horiek zailtasunak daudenean babesten
dituzte eta leku ezezagun batean informazioa eta laguntza ematen diete. Gainera,
kontuan hartu behar da latinoamerikarrentzat errazago dela lan-munduan sartzea,
batez ere, helmugako gizarteak eskaintzen dituen aukerengatik.
Emakume immigranteek baldintzaturik dituzte euren lan-aukerak, harrerako
gizarteak konpondu gabe dituen arazoen eraginez: emakumeen lana txarrago ordainduta dago eta gizartean ospe txikiagoa dauka (Juliano, 2006). Orain arte zerbi-

212

Generoa aztergai Psikologian: egungo ikerketak

tzuak, garbiketak, zaintzak eta antzeko lanak, bertako emakumeak egiten zituzten,
baina gaur egun dagoen hutsunea beste herri batzuetatik iritsitako emakumeek
betetzen dute (Zabala, 2006).
Kualifikatutako lanpostu bat lortzea oso zaila da beraientzat legearen berarengatik, titulazioa homologatzeko beharrarengatik eta baita profesionalki birziklatzeko beharrarengatik ere. Zentzu horretan, ikus daiteke prestakuntzak ez duela beti
lanpostu ona ekartzen; Ekialdeko europarrek nahiz eta ikasketa maila altua izan,
erdia langabezian dago.
Gizonen taldea orokorrean hartzean, ikus daiteke lan-tasa altuagoa dela,
% 80k lana du gizarte berrian. Ekialdeko Europako eta Latinoamerikako emakumeen eta gizonen egoera arlo juridikoan, lan-munduan eta sozialean, berdintsua
da, baina Magrebeko populazioan desberdintasun esanguratsuak daude. Emakumeek prestakuntza gutxiago dute eta gizonek baino arazo gehiago dituzte baimenak eta lana lortzeko.
Emigratzeko arrazoietan prozesu migratorioan eragiten duten egoera diferenteak aurkitu ditugu: famili-egoera konplexuak, krisi ekonomikoak, jomuga diren
herrialdeetan eraldaketa sozioekonomikoak, etab. Asko dira haien jatorrizko herrialdeetan familia-buru direnak, eta horientzat emigratzeko egitasmoa familia
aurrera ateratzeko aukera da; motibazio hauek, batez ere, latinoamerikarren taldean
ikus daitezke eta gutxiago dira familia elkartzeko prozesuen ondorioz etortzen direnak. Kasu horiek ohikoagoak dira Magrebetik edota Ekialdeko Europatik datozen emakumeen artean; edonola ere, talde horietako emakume guztiek ez diote
patroi honi jarraitzen.
Bestalde, gero eta gehiago dira emigratzeko garaian helmugako herrialdean
migrazio-sarea duten emakumeak. Sare horiek, lehenago esan den bezala, senitartekoek edota lagunek osatzen dituzte, eta laguntza eta babesa ematen diete gizarte
berrian. Latinoamerikako eta Magrebeko emakumeek beren familiako pertsona
asko dituzte ondoan; hala ere, emigratzerakoan duten garrantzia desberdina da
bientzat. Latinoamerikarren kasuan, gehienetan emakumeek hasten dute prozesua,
eta horregatik ezagunak ezinbestekoak dira bizi berria hasteko. Beste aldetik,
Magrebeko emakumeak, oro har, familiarekin biltzeko etortzen dira, hori dela-eta,
senitarteko asko ditu ondoan, batez ere bikotekidea eta seme-alabak.
Emigratzearen alderdi negatiboenetarikoa bat familiarenganako urruntasuna
da, eta jatorrizko herrialdean familia utzi duten emakumeentzat familia berriz ere
elkartzea lehentasunezko helburuetako bat izaten da. Ekialdeko Europako eta Latinoamerikako emakumeen erdiak ez du gertu ez bikotekidea ezta seme-alabak ere,
eta, gainera, soilik europar batzuek beste senide batzuk dituzte ondoan. Gizonen
kasuan, latinoamerikarrek familia-egitura handiena dute; emakume magrebtarrekin
gertatzen den bezala, Latinoamerikako gizonek, normalean, emakumeak eta gero
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ateratzen dira beren herrialdetik; hortaz, bikotekidea, sema-alabak eta beste familiarrak ondoan izatea ohikoa da. Magrebeko gizonen kasuan, gehienetan prozesua
hasten dute, horregatik, portzentaje txikiagoan dute bikotekidea eta seme-alabak
hurbil. Eta Ekialdeko Europako gizonei dagokiela, ezkongabeak dira, lan egiteko
etorri dira eta ez dute kiderik eta seme-alabarik.
Pertsonen ibilbideak eta egoerak aztertu eta analizatzeko garaian, batetik,
emigratu aurreko egoera laborala, familiarra eta sozioekonomikoa hartu behar dira
kontuan, eta bestetik, Europan gertatzen ari diren aldaketak. Beraz, prozesu migratorioetan eta ongizatean eragiten duten faktoreak askotarikoak dira.
Hainbat ikerketaren arabera, helmugako gizartean bizi diren esperientziek
etorkinen ongizatea eta osasun mentala adierazten dituzte. Hemen aurkeztu diren
emaitzetan, emakume etorkinen ezaugarri psikosozialak eta egoerak desberdinak
direla ikusi dugu, eta hala ere, haien ongizate maila eta sintomatologia berdintsuak
dira.
Oro har, nahiz eta zailtasunak ugariak izan, emakumeek migrazio-prozesuan
ongi daudela deritzote: helburu gutxi batzuk bete dituztela pentsatu arren, beren
estres maila baxua da, eskerrak ematen dituzte emigratzeko aukera izateagatik, espero zutena baino hobeto daude, eta pozik sentitzen dira orain duten bizimoduarekin. Kultura kontuan hartzen denean, latinoamerikarrak eta Ekialdeko europarrak,
Magrebeko emakumeak baino hobeto daude eta eskertuagoak azaltzen dira. Beste
aldetik, gizonen ongizate maila emakumearena bezalakoa da; gaur egungo egoera
aztertzen denean, magrebtarrak izan ezik, emakumeak okerrago daude.
Osasun mentala kontuan hartzen denean, antsietate-sintomak dira gehien
agertzen direnak, emakumeetan, gutxienez erdiak sentitzen ditu, eta migrazio-prozesuan izaten den estres-egoerarekin eta talka kulturalarekin lotzen dira. Bigarrenez, ia populazioaren erdian, sintoma somatikoak agertzen dira. Sintomatologia
hau oso garrantzitsua da, irudikatzen duelako beste era batetik agertzen ez den
estresa, eta etorkinen osasuna ikertzen denean, garrantzi handiagoa hartzen du:
alde batetik, dagoen ezinegona agerian jartzen dute, eta beste aldetik, beste esanahi
sinbolikoak irudikatzen dituzte (Martín Ortiz, 2003), alegia, diskriminazioaren
kontrako erantzuna, edota emakumeetan, matxismoaren kontrako aldarrikapena
(García-Campayo eta Sanz, 2002). Amaitzeko, depresioa handiagoa da Latinoamerikako eta Ekialdeko Europako emakumeetan. Sintomatologian, Latinoamerikako
gizonek somatizazio gutxiago dute eta Ekialdeko europarrek antsietate gehiago.
Lehen esan bezala, normalean, antsietatea, gizonen artean izaten den eri-patroi bat
da (Montero eta beste, 2004).
Emaitza hauek, hau da, sintoma somatikoak, antsietatezkoak eta depresiboak
agertzea, beste ikerketa batzuetan aurkitu dira (Achotegui, 2002; Elgorriaga eta
beste, 2007; Martínez-Taboada eta beste, 2007; Tizón eta beste, 1992). Azalpen
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asko eman dira adierazteko nola eta zergatik gertatzen diren, horietatik ezagunenak
hurrengoak dira: gizarte berriak sortzen duen estresa (Smith eta Bond, 1993; Valiente eta beste, 1996), herrialdetik irtetean izandako dolu-prozesuak (Atxotegi,
2002; 2004), eta, egoera psikosoziala edota rolen aldaketa eta gainkarga (Samarasinghe eta Arvindsson, 2001).
Gure lanean, sintomatologia aztertu denean ez dira desberdintasun estatistikoki esanguratsuak aurkitu, arlo depresiboan izan ezik. Dena den, ongizatean
eragina duten faktoreak kontuan hartzen direnean, ikus daiteke beren egoera
psikosozialean dauden desberdintasunek adierazten dutela beren ezinegon maila.
Magrebeko emakumeek, beren kultura dela-eta, ez dute aldarrikatzen kanpoan
lan egitea, betebehar bezala ikusten dutelako eta ez eskubide edota desira bezala
(Gregorio, 1997; Gregorio eta Ramírez, 2000). Emakume horientzat, herrialde berrian helburuak eta balioak parekatzen dira, hau da, beren bizitza hobetu nahi dute,
eta horretarako lan produktiboaren munduan sartu behar direla badakite, baina rolen
aldaketa eta etxetik kanpo lan egitea, ez dago ongi ikusia jatorrizko lurraldean.
Horrek esplika dezake lan-rolaren aldaketaren eta somatizazioaren arteko erlazioa.
Beste aldetik, Latinoamerikako emakumeak familia-buru dira, bai jatorrizko bai
helmugako gizartean. Emakume horien rolak ez dira sobera aldatzen, baina lan produktiboan eta erreproduktiboan rolen gainkarga gertatzen da. Horrela, uler daiteke
seme-alabak gertu edukitzea sintoma somatikoekin erlazionatua egotea, baita
bikotekidea hemen izatea, antsietatearekin loturik egotea. Ekialdeko Europako
taldean, harreman sozialek, adibidez, beste etorkinekin kontaktua izateak edota
senitartekoak hurbil edukitzeak, lotura du agertzen den sintomatologiarekin. Beste
talde batzuetan gertatzen den bezala, egoera berdinetik pasatzen ari den jendearekin harremana edukitzean, bakardadea, tristura eta antzeko sentimenduak piztu
daitezke. Horregatik, nahiz eta kontaktuak babesa ematen duen, batzuetan
sintomatologiarekin ager daiteke, edota, gainkarga eragin dezakete.
Osasuna mentalari buruz hitz egiten dugunean, benetan interesatzen zaiguna
pertsonen ongizatea da, eta sintomatologia aurkeztean, ez dugu esan nahi gaixotasun edo patologia bat dutenik. Pentsatzen dugu emigratzeak suposatzen duen
aldaketak eragina duela etorkinen egoera emozionalean, eta desberdintasunak
daudela generoa edota kultura kontuan hartzen direnean.
Zenbait arrazoik esplikatzen dituzte agertzen diren sintomak, besteak beste,
emigratze-prozesuak berak, irregulartasun-egoerak eta bizi dituzten baldintza
soziolaboralek. Hala ere, datuetan ikusi den bezala, ezin da ahaztu hiru elementu
horietan generoak edota kulturak duten eragina. Bi ezaugarri horiek kontuan hartu
beharko lirateke etorkizunari begira jarduteko proposamenak diseinatzeko orduan,
perspektiba androzentriko edota etnozentriko batean ez erortzeko, eta generoan,
klase sozialean eta jatorri kulturalean oinarritzen diren estereotipoak, aurreiritziak
eta botere-erlazioak ez errepikatzeko.
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IV. atala.
Generoa eta kirola

11. Ezberdintasunak kiroltasunean
nesken eta mutilen artean
Kepa Diez eta Itziar Alonso-Arbiol
11.1. SARRERA7
Gaur egun munduan zehar milaka gazterentzat eredu den testuinguru ukaezin
bilakatu da kirola, praktikari zein zaletasunari dagokienez: bai sortzen duen
partaidetzagatik, baita gure gizartean duen oihartzunagatik ere. Hori dela-eta,
kirolean parte hartzen duten gazteek dituzten jarrerez arduratzeak, eta zehatzago
partaidetza horren inguruan neska-mutilek garatzen dituzten jarrerak ezagutzeak,
berebiziko garrantzia du. Izan ere, jarrera edo joera horiek zehaztuko dituzte gazte
kirolariek beren heltze-prozesuan garatuko dituzten izaeraren hainbat aspektu. Eta
ezin dugu albo batera utzi kiroletik bizitzako beste esparruetara ere zabaltzen diren
hamaika bertute zein gabeziaren garapena.
Kirol-arrakastari erabateko balioa emateari utzi beharko zaio, neska eta mutilen garapen integrala sustatzen saiatuz. Horrek, ahalegin bateratua eskatzen du.
Batetik, harrobi mailako kirolariekin zuzenean lan egiten duten teknikoen —hau
da, entrenatzaile, zuzendaritzako kide eta bestelako kirol-agenteak—, eta bestetik,
portaeren analisian adituak garenen artean. Kapitulu honetan zehar azalduko dugu
zertaz ari garen kirolaren inguruko jarrerak aipatzen ditugunean, horietan neska eta
mutilen artean topatzen ditugun ezberdintasunak deskribatuz.
Jorratuko dugun kirol mailari erreferentzia eginez, eta maila profesionalean
gertatzen ari den kiroltasunaren galera ikusgarria den arren, guk hemen arreta
jarriko diogu harrobi mailari. Bertara bideratu behar da ahalegin handiena, gure
ustez, gazte guztientzako eskuragarria delako eta etorkizuneko kirol-jardueraren
oinarriak sendotzen lagunduko digulako. Beraz, neska-mutilek eskola mailako
kirolaren babesetik ateratzean antolatzen den kirol federatu horretaz arituko gara
hemendik aurrera. Hala ere, gazteentzako eredua izaten jarraitzen dutenez, kirolari
profesionalak aurrera eramandako jokaerak erabiliko ditugu adibide gisa.
7. Kapitulu hau Eusko Jaurlaritzako Ikertzaileen Formazioko Programaren laguntzaz egin da,
lehen autoreak bigarren autorearen zuzendaritzapean doktorego-tesia egin dezan (BFI07.26), baita
Gipuzkoako Foru Aldundiko beste diru-laguntza bati esker (2009-INVE-000006-01), eta Euskal
Herriko Unibertsitateko taldeetarako ikerketa-laguntzari esker ere (GIU08/09).
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Edukiok lantzeko kapitulu honetan balioatuko dugun eskema honako hau
izango da. Batetik, kiroltasuna zer den deskribatuko dugu. Ondoren, nesken eta
mutilen artean kiroltasunaren inguruan dauden ezberdintasunak marraztuko ditugu.
Hurrengo atal batean, ezberdintasun horiek nondik etor litezkeen identifikatzeari
tartea eskainiko diogu. Azkenik eta bukatzeko, zenbait ondorio, egin beharreko
beste zenbait ikerketa eta bukaerako zenbait ohar aipatuko ditugu.
11.2. KIROLTASUNA EDO FAIR PLAY KONTZEPTUA
Irakurlea kokatzeko asmoarekin, lehenengo eta behin kapitulu honetan zehar
landuko dugun kontzeptu nagusia azalduko dugu, alegia kiroltasuna. Zer da,
hortaz, kiroltasuna? Definizioa emateko bidean, lehendabizi konstruktu hau hobeto
ulertzen lagunduko diguten adibide batzuk plazaratuko ditugu, eta gero berarekin
batera lotu izan diren beste kontzeptuetatik ezberdinduko dugu. Horrek lagunduko
digu erabiliko dugun kontzeptualizazioa finkatzen.
Orain gutxi, historian zehar burututako kiroltasunaren kontrako hamar
jokaera ezagunenak agertzen ziren kirol-egunkari batean. Hain zuzen honetan
datza jokaera horien garrantzia: ezagunenak dira —nahiz eta larrienak ez izan—,
egileak izar mundialak ziren eta oihartzun internazionaleko lehiaketetan egin
zituzten haien iruzurrak. Kirolari horietako batzuek, tranpa hauen ostean, haien
kirol-jarduera bukatutzat eman behar izan zuten: adibidez, emakumez mozorrotua
1938.eko olinpiar jokoetan parte hartu zuen Hermann Ratjen gizonaren kasua.
Beste batzuk, aldiz, iruzurraz baliatu ziren beren mito propioa sortzeko. Esate
baterako, Diego Armando Maradona futbolariak 1986ko munduko txapelketan
«jainkoaren eskua» erabili zuen (eskuz baloia joz, gola sareetara bidali zuenean).
Bere aberriaren alde egiten zuelako, ia guztiek legez kanpoko gol hura begi onez
jaso zuten eta azpikeria hori zuritu zuten, gol bat eskuarekin nahita eskuratzea,
gazteentzat den eredu kaskarraz ahaztuz.
Hala ere, kirolariak ez dira iruzurrak egiten dituzten bakarrak. Badira federazio oso baten izena zikindu duten azpijokoak. Adibidez, Elbarritu Psikikoen
Espainiar Federazioaren kasua aipatu dezakegu. Erakunde horrek Sydneyko joko
olinpikoetara inongo elbarritasunik gabeko kirolariek osatutako saskibaloiko taldea
bidali zuen (eta ondorioz, urrezko domina lortu). Geroztik sortutako iskanbila
estaltzen saiatu ziren arren, burututako itzelezko iruzurra onartu behar izan zuten
bidalitako kirolarien artean kazetari bat zegoela jakin ahal izan zenean.
Dena den, txanponaren beste aurpegian, oihartzun handia izan duten fair play
aldeko zenbait jokaera ere bada, nazioarteko kirolariek gauzatua. Horrela, Erroma
futbol-taldeko Daniele Rossi jokalariarena izan daiteke adibide aipagarria. Futbolari hori, eskuz gol bat lortu ostean eta arbitroak gola baliozkotzat eman ondoren,
bere jokaera ez-moralaz konturatuta arbitroarengana zuzendu zen gola baliogabe-
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tzeko eskatzera. Zoritxarrez, era horretako episodio hezitzaileak, gustatuko
litzaigukeen baino gutxiagotan gertatzen dira kirolari profesionalen artean.
Aipatutako lau kasu hauek, zentzu eta ezaugarri desberdinetakoak izan arren,
kiroltasunaren inguruan izaten diren adibideak dira. Horrek duen dimentsioaz eta
garrantziaz ohartarazten gaitu, gazte askorentzat idoloak izan daitezkeen protagonistak dituztelako. Eta kasu batzuetan ez direlako soilik kirolari baten ekintza
isolatu batera mugatzen, baizik eta instituzio oso baten, edo zalego edo herri oso
baten parte-hartzea zein konplizitatea ekartzen dutelako atzean. Edonola ere,
ekintza hauek araudia apurtzearekin edo errespetatzearekin loturik dauden arren,
kiroltasuna harago doan kontzeptua litzateke. Hori argi uzteari garrantzitsu deritzogu. Izan ere, askotan araudia onartu eta errespetu soilarekin nahastu egiten bada
ere, laguntasuna, askatasuna edo kirolak aldarrikatzen dituen beste zenbait balio
bere barne hartzen dituen fenomenoa dugu kiroltasuna. FIFA erakundeak bere
oinarrietan planteatzen duenez, zehazki honako alderdi hauek guztiak ditu ezinbestekotzat kiroltasunak:
–
–
–
–

Kirol-araudia onartzea eta errespetatzea.
Aurkariarekin errespetuzko erlazioak ezartzea.
Guztiok aukera eta baldintza berdinak izatearen alde egitea.
Garaipena edozein prezioren truke eskuratzea defendatzen duen jarreraren
kontra egitea.
– Galtzean zein irabaztean jarrera duina izatea.
– Lehiak irauten duen bitartean norberak bere esku izango duen guztia
ematea.
Ikus daitekeenez, kiroltasuna hain kontzeptu zabala izanik, ez da harritzekoa
historian zehar beste zenbait kontzepturekin nahastu izana, esate baterako, agresibitatearekin edo prosozialtasunarekin. Gure ustez, kiroltasuna aipatzean, horiek
biak gainditzen dituen kontzeptua adierazten da. Izan ere, kiroltasunaren aldeko
jarrera bat izatea, jokaera agresiboak martxan ez jartzea baino gehiago delako. Halaber, prosozialtasun edo lagunkoitasun kontzeptuak baino zabalagoa den jarrera
dela ere esan dezakegu. Adibidez, aurkari barik lehiatzen den kirolaria dugu (erlojupeko froga bat egiten ari den txirrindulari baten kasua, adibidez). Kirolari horrek
ez luke jokaera prosozial edo antisoziala martxan jartzeko inor izango bere inguruan. Hala ere, kiroltasunaren kontrako jokaera izan dezake, esate baterako,
baimendu gabeko substantzia bat hartuz.
Baina nagusiki kiroltasunaren alderdi azpimarragarria, berau jarrera gisa
hartzea litzateke. Horregatik, kapitulu honetan kiroltasuna edo fair play aipatzean,
joera egonkorra duen jokaera-patroi batez arituko gara, eta ez era isolatuan edo
testuinguru konkretu batean ager litezkeen jokabide zehatz edo puntualez. Iraunkortasun hori defenda dezakegu jarrerak denboran egonkorrak direla adierazten
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diguten teorietan oinarritua (Lucini, 1992), zeinak kiroltasuna (edo fair play) jabetutako balioetan oinarritzen den jarrera egonkorra dela azpimarratzen baitute.
Horren ondorioz, eta gure definizioa emateko asmoz, esan genezake kiroltasuna
(edo fair play) hauxe dela: kirolariek joko garbiaren aldeko jokaerak aurrera eramateko duen disposizio edo jarrera egonkorra, zeinak jokaera errepikatuak sortzeko
ahalmena duen (ondorioz, aldeko jarrerak ez direnenean, kiroltasunik ezaren
aurrean geundeke).
Ikus daitekeenez, kiroltasuna kontzeptua arauaren apurketa edo defentsa baino zehaztasun handiagoak eskatzen dituen konstruktua genuke. Guri dagokigunez,
behin kapituluaren ardatza izango den kontzeptua azaldu dugula, genero-auzian
murgilduko gara. Hemendik aurrera, neska eta mutil kirolariek dituzten kiroltasunaren inguruko jarrera eta portaerak, eta horietan sumatzen diren genero-ezberdintasunak deskribatuko ditugu.
11.3. NESKEN ETA MUTILEN ARTEKO EZBERDINTASUNAK
KIROLTASUNAREN INGURUAN
Aurreko epigrafean eman diren kiroltasunaren inguruko adibideak gizonezko kirolariekin zeuden lotuak. Horren arrazoia da kirolari profesionalez jasotzen dugun
informazioa nagusiki gizonezko kirolariena izatea, oraindik ere emakumezkoen
kirolak oihartzun txikiagoa izaten duelako komunikabideetan. Eskola-adineko
kiroletan, ordea, gero eta ohikoagoa zaigu neskek eta mutilek kiroletan parte
hartzea. Nolako desberdintasunak daude, baldin desberdintasunik badago, kiroltasunean bi generoen artean? Kiroltasunaren aurkako jarrerak eta jokabideak mutilen
zein nesken artean antzera daude zabalduta edo badago desberdintasun aipagarririk? Tamalez, galdera horiei erantzuna ematen saiatu diren ikerketak oso gutxi
izan dira orain arte. Hori dela-eta, gaiari nolabaiteko hurbilpena egin duten ikerketak aipatuko ditugu, gero guk gaian zehazki egin dugun hasierako ikerketa baten
datuen berri emateko.
11.3.1.Diferentziak nesken eta mutilen artean kirol-agresioari dagokionez
Agresioa eta kiroltasuna gauza bera ez direla argi utzi dugun arren, bi aldagai
horien artean erlazio estua dagoela esan daiteke. Izan ere, kiroltasunaren alde
jokatzeko agresiboa ez izatea baino zerbait gehiago behar den arren, bai pentsa
dezakegu agresibitatea kiroltasun-kodearen atala dela. Kode horretan, hain zuzen,
zehazki aipatzen da jokaera agresibo fisiko zein berbalak ekidin behar direla.
Beraz, edozein agresio gauzatzean, fair play kodearen kontra jokatzen ari garela
ondoriozta dezakegu. Hori dela-eta, agresioaren gaian adituen ondorioak aplikagarriak izan daitezke kiroltasunaren gaian.
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Horien artean, aipatzekoak dira Goldstein (1999) eta Pelegrin-ek (2004) burututako lanak, nesken eta mutilen arteko bereizketaren gaiarekin duten zerikusiagatik. Egile horiek generoa aipatu zuten jokaera agresiboak garatzean, eragin
handiena duen faktore gisa. Haien ikerketetan, modalitate anitzeko kiroletan parte
hartzen zuten nerabeei beraien jokaera agresiboez galdetu ostean, bai Goldstein-ek
bai Pelegrin-ek ikusi zuten mutila izatea agresiboki jokatzearekin lotzen zela.
Ikuspuntu hori orain gutxi nerabeekin garatutako zenbait ikerketatan berretsia izan
da. Horietan, frogatu izan da mutilek jokaera agresiboak martxan jartzea eragiten
duten zenbait faktore batzen dituztela (Cantón, 2008; Pappas, 2004).
Agresioaren gaia jorratuta, nesken eta mutilen artean kiroltasunaren inguruko
jarrera ezberdinak daudelako hipotesiari eusten dion antzeko ikerketa-lerro bat
aurkeztuko dugu. Horretan, neskek eta mutilek kirol-praktikan helburu ezberdinak
dituztela frogatzen saiatu izan da.
11.3.2. Desberdintasunak nesken eta mutilen artean
kirol-helburuei dagokienez
Gure ustez, helburu zehatz batzuk izateak martxan jartzen diren jokaeretan
eragin zuzena du, helburu horiek norabide batean edo bestean jokatzea eragingo
dutelako. Kirolaren bidez dibertitzeak, edo kirolean irabaztea besterik ez bilatzeak
kiroltasunarekin lotura estua izango dutenez, gazteek kirol-ekintzetan parte
hartzean dituzten helburuak analizatzea garrantzitsua dela uste dugu.
Ildo horretan jardun duten egileak ondorio interesgarri hauetara ailegatu dira.
Horrela, kirola egiten dutenean, neskek ondo pasatzea eta osasuntsu mantentzea
bilatzen duten bitartean, mutilek lehiatzea eta lagunekin egotea izaten dute helburu
(Pavón, 2004). Ildo beretik, neskek joera handiagoa omen dute gorputza hobetzen
duten eta gizarte-erlazioak hobetzen dituzten ekintzak egiteko; mutilek, aldiz,
ekintza lehiakor eta arriskutsuak bilatzen dituzte (García Ferrando, 1990; Hellín,
2003). Eta azkenik, guretzat esanguratasun gehien duen ondorioa dugu, Derry-k
(2002) plazaratutakoa. Ikertzaile horren aburuz, mutilek kirolean aritzen dira jolasteagatik eta irabazteagatik; neskek, berriz, eduki eta abileziak ikasteagatik parte
hartzen dute kirol-ekintzetan.
11.3.3. Desberdintasunak nesken eta mutilen artean prosozialtasunari
dagokionez
Kiroltasunarekin zerikusia izan dezaketen gaien analisiarekin bukatzeko, hezkuntzaren psikologian oso ikertua izan den prosozialtasunaren kontzeptua izango
genuke. Azkeneko urteetan, gai honen interesa zabaldu da kirolaren psikologoen
artean, batez ere Ingalaterra aldean. Bertan burututako zenbait ikerketatan, kirolari
gazte zein helduen jokaera prosozialak ebaluatu izan dira, batez ere kirolariek
dituzten motibazio-patroiekin lotuz. Estudio horietan lortu izan diren emaitza
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nagusiak nesken eta mutilen arteko bereizketa indartuko lukete. Horrela, neskek
ikaskuntzarako eta trebakuntzarako motibazioaz jokatu eta jokaera prosozial gehiago martxan jartzen dituzten bitartean, mutilak berehalako lorpena lortzen saiatzen
dira, ondorioz, jokaera antisozial gehiago gauzatuz (Kavussanu, 2006; Kavussanu,
Seal eta Phillips, 2006; Sage eta Kavussanu, 2007).
11.3.4. Nesken eta mutilen kiroltasunaren inguruko jarrera eta portaerei buruz
eginiko ikerketa enpirikoa
Orain arte aipatutako hiru ikerketa-lerroek, nesken eta mutilen artean kiroltasunaren inguruan diferentziak egon daitezkeela pentsarazten diguten arren, frogatzeke dago oraindik. Gauzak horrela, kiroltasunaren kontzeptutik bertatik abiatu
ginen genero-desberdintasun horiek aztertzeko asmoz. Ikerketa xume horretan beste
zenbait erakunderen parte-hartzea egon zen, kiroltasuna futbolean gizarte mailan
kezka sortzen duen gaia dela argi utziz. Hain zuen, batetik, Gipuzkoako Futbol
Federazioaren eta Gipuzkoako Futbol Arbitroen Batzordearen parte-hartze aktiboa
egon zen, beharrezko informazioa eskainiz eta klubekin kontaktatzeko bideak
erraztuz; eta bestetik, Eusko Jaurlaritzarena eta Gipuzkoako Foru Aldundiarena,
ikerketarako laguntza ekonomikoa emanez.
11.3.4.1. Ikerketaren helburuak eta erabilitako metodologia
Gure helburua bikoitza izan zen. Batetik, 14 eta 16 urte bitarteko neska eta
mutilen kiroltasun maila aztertu nahi izan genuen, haien artean egon zitezkeen desberdintasunak analizatuz. Bestetik, adin-tarte horretako nerabeen kiroltasun mailan,
gurasoek zein entrenatzaileek duten eragina aztertu nahi genuen.
Helburu horiei erantzuteko, zenbait metodo erabili ziren. Izan ere, kiroltasunaren inguruko jarrerak jasotzeko, galdesortak erabili ziren, eta portaerak ebaluatzeko futbol-partidak grabatu ziren, gero erregistro-sistema jakin baten bidez
kodifikatzeko; metodologia bikoitza honek, jarrerak eta portaerak konparatzea
ahalbidetu zuen, eta lortutako emaitzen baliotasuna areagotzea baimendu zigun.
Kiroltasunaren aldeko (eta kontrako) jarrerak ebaluatzeko bi galdesorta erabili ziren. Batetik, «Fair Play inguruko Jarreren Galdesorta» (Escala de Actitudes
respecto al Fair Play, EAF, Boixadós, 1995) baliatu genuen nerabe futbolarien jarrerak ezagutzeko. Bestetik, guk sortutako «Entrenatzaileentzako eta Gurasoentzako Fair Play inguruko Jarreren Galdesorta» (Escala de Actitudes respecto al
Fair Play para Entrenadores y Progenitores, EAF-EP, Diez eta Alonso-Arbiol,
2008) ere erabili zen futbolariek entrenatzailearengan, aitarengan eta amarengan
hautematen zituzten jarrerak ebaluatzeko. Bigarren galdesortaren itemak lehenengoaren oso antzekoak dira, protagonista aldatzen da galderetan eta itemen bat ere
aldatu egiten da ezinezko egoera batzuetan. Bi galdesortak hiru dimentsiok osatzen
dituzte: a) garaipena edozein preziotan (garaipena lortzea edozein helburu baino
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garrantzitsuagoa dela, eta hori lortzeko edozer dela zilegi), b) ondo pasatzea kirola
eginez (futbolean aritzearen helburua dibertitzea dela), eta c) joko bortitza
(futbolean gogor jokatzearekiko identifikazioa).
Horretaz gain, lehiaketako partidak bideoz grabatu genituen, bertatik jokaerak
jaso ahal izateko. Partiden analisia «Fair play futbolean behaketa tresna»
(Instrumento de Observación de Fair Play en Fútbol, IOFF, Boixadós, 1995; Cruz,
Capdevila eta beste, 1996) erabiliz bideratu genuen. Instrumentu horren bitartez,
neska-mutilek burutzen dituzten jokaerak hiru multzo handitan banatzen dira:
a) kiroltasunaren aldeko jokabideak; b) kiroltasunaren kontrako jokabideak; eta
c) kontaktuko faltak.
11.3.4.2. Lortutako emaitza eta ondorioak
Ikerketan lortu ahal izan genituen ondoriorik aipagarrienek norabide komuna
dute, nesken eta mutilen arteko bereizketari dagokionez. Gauzak horrela, neskamutil futbolariek dituzten jarreretan mutilek garaipenerako eta joko bortitza
erabiltzeko joera altuago dutela ikusi ahal izan genuen. Neskek, aldiz, futbola
dibertitzeko erabiltzeko joera argiagoa erakutsi zuten, dimentsio horretan mutilek
baino puntuazio nabarmenki altuagoak zituzten eta.
Gazte futbolariek beren guraso eta entrenatzaileengandik jasotzen dituzten
eraginei dagokienez, lortutako emaitzek sozializazio diferentziala seinalatzen dute.
Izan ere, nesken guraso eta entrenatzaileek futbolaren bidez ondo pasatzeko joera
altuagoa dute, mutilen guraso eta entrenatzaileekin alderatuta —betiere, futbolarien hautemateaz— . Mutilen inguruan dauden eragile sozial hauek, berriz, garaipena edonola lortzeko eta joko bortitza erabiltzeko joera altuagoa azaltzen dute
neskenekin alderatuta. Beraz, esan genezake mutilek garaipena lortzeko eragin
altuagoa jasotzen dutela, behar izanez gero, joko bortitzaren erabilera sustatuz.
Neskek bereganatzen duten mezua, aldiz, ondo pasatzearena eta sutsuegi ez lehiatzearena izango litzateke.
Ildo berean, eragin-patroi baten balizko eredu bat eratu genuen. Horren arabera, neskek beren aiten jarrerak izango lituzkete jarrera propioak garatzean eragin
handiena izango luketenak, ondoren entrenatzaileen jarrerak, eta, azkenik, amenak.
Mutilen kasuan, berriz, nahiz eta aiten jarrerak indar aurresalerik handiena eduki,
entrenatzaileen jarrerek pisu handiagoa izango lukete, nesken kasuan dutenarekin
alderatua. Bestalde, mutilen kasuan ikusten da amen jarrerak indar prediktibo
txikiena dutenak direla. Beraz, eta ikus dezakegunez, amek zeresan txikiegia dute
beraien seme-alaben jarreren sorreran.
Partidetan azaldutako kiroltasunaren kontrako jokaerei dagokienez, mutilak
neskak baino aktiboagoak direla ikusi ahal izan genuen, jokaera kopurua askoz
handiagoa zelako mutilen artean nesken artean baino. Mutilek jokaera negatibo
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gehiago izan zituzten, eta neskek, berriz, jarrera pasiboagoa. Aktibitate maila
altuago hori, gizartearen beste esparru batzuetan zabaltzen den ezaugarria da, baina
kirolean bereziki deigarria da.
11.4. KIROLTASUNEAN NESKEN ETA MUTILEN ARTEKO
EZBERDINTASUNAK AZALDUKO LITUZKETEN FAKTOREAK
Aurkeztu berri diren datuak ikerketa gehiagorekin berrestea komeniko litzatekeen
arren, nesken eta mutilen artean kiroltasunean diferentziak daudela ikus daiteke.
Une honetan sortzen zaigun galdera hauxe izango litzateke: zerk sortzen ditu ezberdintasun horiek? Horri erantzutea, ordea, zaila suertatzen da. Eta errealitatearen
deskribapen hutsetik harago joatean, erabil genezakeen edozein argudio azaltzaile
frogatzea ezinezkoa izango da definizioz. Edonola ere, kiroltasunean generodesberdintasunak egotea esplikatzen duten teorizazio batzuk —bata, biologian
oinarritua, eta bestea, ikaskuntzatik abiatzen dena— aipatuko ditugu hemen, eta,
bereziki, bigarrena zehatzago deskribatuko dugu ondoko lerroetan.
Gaur egun, biologia- eta ikaskuntza-paradigmen arteko lehia gainditurik, jakin badakigu bi sorburu horien konbinaziotik eratortzen direla giza gertakariak,
hemen aztergai duguna barne. Horregatik, errealitatearen sinplifikazioa baztertuz,
biak aintzat hartu beharko lirateke, neurri berean ez bada ere. Horrela, gure ustez,
neskek eta mutilek ez dituzte kiroltasunaren inguruan jarrera ezberdinak garatzen
soilik testosterona maila ezberdinak dituztelako (Ramirez, 2003), nahiz eta horrek
duen garrantzia onartu egiten dugun. Era berean onartzen dugu ezen kirolean
dauden nesken eta mutilen arteko portaera desberdinak ezin zaizkiela soil-soilik
ikaskuntzari edota gizarte-faktoreei egotzi, alor honetan sozializazioaren gaia
garrantzirik handiena duena dela uste dugun arren. Eta horrekin batera, ikaskuntza
sozialaren (Bandura, 1973) garrantzia ere planteatzen dugu, zeren neska eta mutilen garapen-prozesuan, eredu jakin batzuen bitartez, bidaltzen zaizkien mezuak
ezberdinak baitira eta mezu horiek barneratzean desberdintasunak areagotzen
baitira.
Lehenik eta behin, eredugarriak diren eragileak zein diren zehaztu behar da.
Gazte kirolarien kasuan, neska-mutilek gurasoengandik jasotzen duten eraginak
gizarteratze-prozesuaren aldagairik garrantzitsuena izaten jarraitzen du (nerabezaro
ertainetik aurrera adinkideak garrantzi handiagoa hartzen hasten diren arren). Izan
ere, familia-testuinguruan irakasten zaie gazteei, gizarteak zein balio onartzen
dituen eta zein ez (Musitu eta Cava, 2001). Hori kirol-testuingurura aplika daiteke,
gurasoak direlako kirol-testuinguruan garatutako ekintzetatik abiatuta neskamutilen duten gizarteratze-prozesua gidatzen duten agenteak (Cruz, Boixadós,
Torregrosa eta Mimbrero, 1996).
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Gurasoez gain, entrenatzaileak ere giltzarria dira gizarteratzeko prozesuan,
neska eta mutil gazteengan eragin erabakigarria dutelako (Gutiérrez, 1995). Ildo
horretatik zenbait autorek entrenatzailearen irudia goraipatu dute (adibidez,
Barber, 1982; Pelegrín, 2001; Sage, 1980), neska-mutil kirolariarentzat imitagarria
den eredu indartsua delako.
Eragile horiek, alegia gurasoek zein entrenatzaileek, duten garrantzia begibistakoa da, eta nesken eta mutilen artean bereizketak egiteko garaian ere antzematen da, gure datuetan ikusi dugun bezala. Ildo horretan, ugariak dira familien partez
genero ezberdineko kirolariak era ezberdinean hezten direla defendatu duten egileak. Esate baterako, Garces de los Fayos (1995) kirolaren psikologoak ezberdintze
hori bi faktore nagusiri leporatzen die: generoan oinarritutako egitura familiar
asimetrikoari, eta gurasoen heziketa-praktika diferentzialei.
Oraindik ere, familia askok dute egitura asimetrikoa; gizonak lanaren bidez
baliabideak lortu eta emakumea soilik familiakideen ongizateaz arduratzen den
eredu familiarrak nagusi jarraitzen du (Garces de los Fayos, 1995). Familia-eredu
horretan hazten diren neska-mutilek lehenengo urteetatik ikusten dute gizonaren
rola aktiboa dela, eta emakumearena pasiboa. Garces de los Fayos autorean ustez,
horrek lotura zuzena du kirol-garapenarekin. Izan ere, kirola beti aktibotasunarekin
lotzen denez, seme-alabak kirol-testuinguruan barneratzeko erantzukizuna aitarengan eroriko da, hemen bereizketa sortuz.
Horretaz gain, bigarren faktore gisa, gurasoek bideratzen dituzten hezkuntzajoera ezberdinduak ditugu (Garces de los Fayos, 1995). Joera horiek, gurasoek
neska eta mutilen aktibitateekin duten inplikazio maila ezberdinetik, neska eta
mutilentzat hautatzen diren jostailu zein jardueretara doaz. Zenbait adituren esanetan, ezberdintze horiek jaiotzeko unetik gertatzen dira, neskak kontu handiagoz,
apurtzeko arriskua egongo balitz bezala, tratatzen direlako, mutilak gogorrak
izatera behartzen diren heinean (Bosch, Ferrer eta Gili, 1999).
Ezberdintze horiek jatorri bikoitza dute: batetik, seme-alaben generoa abiapuntu gisa, eta bestetik, gurasoek genero horri buruz duten estereotipoa. Horrek
eragingo du, besteak beste, neska eta mutilentzat hautatzen diren ekintzak ezberdinak izatea. Neskentzat hautatzen diren jarduerak tankera intelektualekoak izan
ohi dira, mutilentzat iradokitzen direnak izaera fisikokoak izaten diren bitartean
(Clarke-Stewart, 1980). Horretaz gain, gurasoek mutilen portaera txarrak zuritzeko
joera izango lukete, neskenak, aldiz, zorrotz zigortuz (Gracia, Musitu, Escartí,
1988). Horregatik guztiagatik, berdintasunean aditua den Vázquez-ek (1995) defendatzen duen bezala, kirol-jardueretan parte hartzen duten neskek eta mutilek
portaera ezberdinak izatea ez da harritzekoa; mutilek irabaztea eta neskek ondo
pasatzea bilatzeak harritu ezin gaituen bezala.
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Behin kiroltasunaren inguruko egoera horri dagozkion nesken eta mutilen
arteko diferentziak eta diferentzia horien zergatia justifikatuko lukeen eredu bat
antolatu dugula, gure lanak eta ekintzak nondik jo beharko luketen azaltzeari
ekingo diogu. Zenbaitetan errepikatu dugunez, oso gutxi da orain arte eginikoa.
Hori dela-eta, bai ikerketaren arloan, bai testuinguru aplikatuan, behar-beharrezkoak diren zenbait ekimen martxan jarri beharko dira.
11.5. BUKAERAKO KONTSIDERAZIOAK ETA KOMENTARIOAK
Kapitulu honetan oinarrizko mailako kirolean, futbolean konkretuki, kiroltasunari
dagokionez bizi den egoeraren berri eman dugu. Aipatu dugun bezala, behar
bezalako arreta jarri beharko zaie gazte kirolariek dituzten jarrerei, eta horien garapenean eragile gizarteratzaileek, alegia guraso eta entrenatzaileek, duten eraginari.
Ikusi ahal izan dugunez, historian zehar egindako ikerketa ez-espezifikoek eta guk
gure partetik garatutakoak, neska eta mutilen artean, kiroltasunean diferentziak
badaudela iradokitzen dute. Desberdintasun horien sorburua genero ezberdineko
gazteek jasotzen duten gizarteratze-prozesu ezberdinduetan topa dezakegula defendatu dugu.
Hala ere, onartu beharra dago orain arte kiroltasunaren eta genero-berdintasunaren inguruan gauzatutako esku-hartzeak ez direla ugariak izan, eta ikerketaren
ostean, ekintzara pasatzea izan beharko litzateke eman beharreko hurrengo pausoa.
Beraz, une honetan gure lan- edo ikerketa-lerroak nondik hedatu beharko diren, eta
maila aplikatuan egin beharko liratekeen ekimenak zein diren aipatuko dugu.
Bukatzeko, gure ustez, erakundeek beren planteamendu eta ekimenei dagokienez
egin beharko lituzketen aldaketak, eta gurasoek kontuan hartu beharko lituzketen
zenbait gomendio azaldu nahiko genituzke.
11.5.1. Gehiago ikertu, esku-hartze gehiago egin
Kiroltasunaren gaian ikerketa egitea eta esku hartzea batera eta modu osagarrian aurrera eraman behar dira. Guri ezinbestekoak iruditzen zaizkigun hiru gai
aipa daitezke ikerkuntzaren barnean. Lehenengoa, gurasoek zein gainerako eragileek bideratzen duten gizarteratze-prozesua izango litzateke. Zentzu horretan, jarrerak garatzeko garaian zein eragilek duten eragin handiagoa zehaztasun handiagoz jakitea beharrezkoa da, ea adinez adin eragile horien pisua aldatu egiten den
(adinkideek garrantzi handiagoa hartzen dutelako), hala nola genero-ezberdintasunik baldin badago eragin horiei dagokienez. Horretaz guztiaz garapenaren une
ezberdinetan informazio zehatzagoa lortzeko, luzerako ikerketak bideratzea beharrezkoa izango da —denboran zehar futbolarien lagin berberean neurketa desberdinak inplikatzen dituztenak, alegia—.
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Bigarrenik, nesken eta mutilen arteko diferentzietan sakontzen jarraitu beharra dago, eragina izan dezaketen beste zenbait aldagai kontrolatuz, adibidez,
testuinguru sozio-ekonomikoa edota familia mota. Uste dugu aldagai horien maila
ezberdinen arteko ezberdintasunak aurkitzeak berebiziko garrantzia izango duela,
berdintasuna sustatzeko bidean izango duen zeresanagatik.
Eta ikertu beharreko hirugarren alderdi bat izan liteke, futbolaz gain, beste
kirol-modalitate batzuen artean dauden balizko ezberdintasunak topatzea. Hau da,
maila profesionalizatuan gizartean hain efektu sozial zein ekonomiko argiak ez
dituzten beste kirol mota batzuk ikertu beharko lirateke ea antzeko kiroltasunaren
kontrako jarrerak transmititzen diren aztertzeko. Futbolaren kasuan, mutilak etorkizunean jokalari trebeak izateak ekar ditzakeen ondorioak ez dira konparagarriak
neskengandik espero daitezkeenekin. Baina nolako kiroltasun-desberdintasunak
topa litezke beste kirol batean, eskubaloian esaterako, non gizonen profesionalizazioa ekonomikoki eta sozialki ez dagoen emakumeengandik hain urruti (hemen
ere desberdintasuna egon badagoela ukaezina den arren)?
Azkenik, ikerketek euren fruituak eman ondoren, ondorio praktikoen ildotik
esku-hartzeak planteatu behar dira. Hauei dagokienez, adituak defendatzen duten
bezala (Valiente, Boixadós, Torregrosa, Figueroa, Rodríguez eta Cruz, 2001), ahalik eta eragile kopuru handienera zabaldu beharko lirateke, arrakastatsuak izango
badira. Hori horrela da eragile bakoitzak bere aldetik eragina izaten duelako neskamutilengan, eta elkarlana ezinbestekoa delako norabide berean doan esku-hartzea
eraginkorra izateko. Hori dela-eta, gurasoei bideratutako esku-hartze bat martxan
jarriz gero, eta honek erabateko arrakasta eskuratu arren, beti kontuan izan beharko
lituzke neska-mutil horiek dituzten entrenatzaileak, haiek direlako kirol parte-hartzea, hein handi batean behintzat, zuzentzen dutenak. Eta hemen ezin dugu arbitroaren edo epailearen lana alde batera utzi, guraso eta entrenatzaileekin batera,
arauak errespetatzearen bermatzaileak direlako.
Hortaz, azken urteetan funtsezko eragileen gaian aritu diren adituen talde
batek, esku-hartze programetan kontuan hartu beharreko honako gai hauek
aipatzen ditu (Boixadós, Valiente, Torregrosa, Mimbrero eta Cruz, 1998):
– Errespetua irakastea: gurasoen, entrenatzaileen eta arbitroen betebeharra
da. Eta errespetua kirola osatzen duten aldagai guztiekiko izan beharko
litzateke.
– Kalitatezko entrenamenduak proposatzea. Kirolaren inguruan ikastea; hau
da, teknikak bezain garrantzitsua izan beharko luke autoestimua garatzeak
eta kiroltasunaren balioa zabaltzeak. Gurasoek, bestalde, entrenatzaileen
lana errespetatu egin beharko lukete.
– Kirol bakoitzaren araudia irakasteaz eta betetzeaz arduratu. Hauxe, batez
ere, arbitroaren (bere lana hezitzailea izan beharko litzatekeelako oinarrizko kategorietan), entrenatzaileen eta gurasoen lana izango litzateke.
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– Kiroltasuna zabaltzea, autokontrol eredutik abiatuta. Balioak irakastea ez
da eraginkorra, arbitroak, gurasoak eta entrenatzaileak horren eredugarri
agertzen ez badira.
Laburbilduz, guraso, entrenatzaile eta beste eragileek gomendio hauek betez
gero, kiroltasunaren inguruan lan egiten dugunok betebehar eskuragarriagoa izango
dugu kirola testuinguru hezitzaile bat izatea lortu nahi dugunean. Aurrean dugun
erronka zaila izango dela badakigu. Hala eta guztiz ere, ezin dugu ahaztu Kirola
XXI. Mendeko unibertsalak diren kirolaren hiru balioak (Petrus, 1998) —Lehiakortasuna, Kultura eta Hezkuntza— batzen dituen fenomeno bakarra dugula. Beraz,
eredu horren alde egitea, merezi duen lehia bakarrenetarikoa izango da. Partida
hori irabaztea, gure ondorengoentzat emaitza positiboa izango den poza geratuko
zaigu betiko.
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12. Zergatik uzten diote emakumeek kirola egiteari?
Eragiten duten aldagai psikosozialak
Ainhoa Azurmendi
12.1. SARRERA
Gaur egun emakumeen presentzia gizarteko esparru ezberdinetara zabaltzen ari da,
eta orain artean gizonaren eremu mugatu ziren alderdi askotan ikus ditzakegu
emakumeak. Aldaketa horren isla ere nabaritzen hasi da kirolaren munduan ere.
Kirolaren munduan emakumearen parte-hartzeak goraka egin duen arren, gehiago
dira, oraindik orain, kirola egiten duten gizonezkoak.
Gizonek zein emakumeek kirolean duten partaidetzaren inguruko ezberdintasuna ez da soilik modu kuantitatiboan islatzen; sexu bakoitzari dagozkion kirolesparruak aztertzen baditugu, alde kualitatiboa ere ezingo baita alde batera utzi.
Izan ere, nahiz eta emakumea kirolaren munduan sartu, horrek ez du esan nahi,
kirolera iristeko erraztasunak berdinak direnik edo motibazio eta sariak gizonezkoenekin aldera daitezkeenik, edota sexu bakoitzeko partaideek kirolari eskainiriko
denbora-tartea eta horretatik lortutako satisfazioa berdinak direnik. Emakume eta
gizonen kirol-esperientzia ezberdina izatea kirola uzteko garaian eta arrazoietan
ere islatzen da; emakumeek bizitzan zehar kirolarekin duten harremana laburragoa
da, eta gizonen aldean, bizitzako aro bakoitzean gizartearen eskakizunek baldintzatzen dute hein handi batean.
Beraz, ikuspuntu horretatik abiatuz, azpimarratu behar da gizon eta emakumeen kirol-ibilbidean faktore psikosozial hainbatek eragiten dutela, eta hain zuzen,
emakumeek kirola uzteko eragiten duten aldagai horiek zein diren antzemateko
hurbilpena da lan hau.
Kapitulu honetan emakumeen eta gizonen gizarteratze-prozesu ezberdinek eta
rolen estereotipoek sexu bakoitzak kirolarekin duen harremana nola baldintzatzen
duten azalduko da, eta, ondoren, emakumeek kirola uzteko arrazoien gain egindako
zenbait ikerketaren emaitzak aipatuko dira. Azkenik, Gipuzkoan eskualdez eskualde egindako kirol-partaidetzari buruzko datuen azterketatik ateratako ondorioak aurkeztuko dira.
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12.2. AURREKARIAK
12.2.1. Kirola eta generoaren baitako rolen eratze soziala
12.2.1.1. Kirola eta gizarteratzea
Gizarteratze-prozesuan eremu garrantzitsua izan ohi da kirola. Esparru horretan argi eta garbi ezberdintzen dira gizonen eta emakumeen arteko balio, jarrera
eta jokaerak, eta historian zehar (zenbaitetan gaur egun ere) izaera homozentriko
eta baztertzailea izan dute kontzeptuok.
Hainbat adituren ekarpenek azpimarratu dutenez, gizarteratze-ereduak ezberdinak izan ohi dira gizon eta emakumeentzat jaiotzen diren une beretik. Izan ere,
helduek askatasun handiagoa eskaintzen baitiete mutilei neskatoei baino ingurua
ezagutu eta arakatzeko orduan. Esaterako, neskak etxetik kanpo igaro dezakeen
denbora-tartea murritzagoa izaten da mutilenen aldean, eta gainera, neskak ez dira
gehiegi urruntzen etxe ingurunetik eta jolaserako hautatzen duten ingurua naturatik
aparte samar egon ohi da gehienetan (Fontecha, 2003; Weinberg eta Gould, 1996).
Halaber, askatasun murriztu hori ez da soilik espazioaren alorrera mugatzen,
neskei jartzen zaizkien jantzi eta oinetako motek ere eragin handia baitute berauen
gaitasun motorrak garatzeko orduan (Fontecha, 2003).
Ikus daitekeenez, kirola esparru garrantzitsua izango da gazteen gizarteratzeprozesuan eta, era berean, eragin zuzena izango du gazteek gizartearen aurrean
hartuko dituzten hainbat jarreratan (Díez, 1996). Hala ere, emakumeek eta gizonek
kirolarekiko jarrera eta esperientzia ezberdinak dituztela badiogu, komeni da generoaren baitako ezberdintasunak sozialki nola eraikitzen diren aztertzea, eta, ondorioz, hauek izango duten isla naturala nolakoa den ikustea, baina ez soilik kirolaren munduan, baita gizarteko beste esparruetan ere.
12.2.1.2. Kirola, estereotipoak eta generoaren baitako rolak
Generoa gorputzaren bitartez bizi eta eraikitzen den heinean, mugimenduaren
tradizioak eta jarduera fisikoak belaunaldiz belaunaldi transmititzen dira. Kultura
gehienetan, helduak izaten dira, tokian tokiko mugimendu eta jarduera fisikook
transmititzeko arduradunak. Ondorioz, aipatu jarduerek islatuko dute kultura
bakoitzak genero eta harreman sozialen eremuan duen ideia (Christensen eta beste,
2000).
Industria-gizartearen garapenak gure bizimoduan aldaketa ugari eragin du. Izan
ere, aisialdirako denbora gehiago baitaukagu, bizi-estiloa aukeratzeko askatasun
handiagoa eskaini digu eta osasunaz arduratzeko eta bizitzaz gozatzeko dugun
kezka areagotu egin da. Aldaketa hauek erraztu egin dute kirol-jardueren gorakada,
nahiz eta kirolari eskaintzen zaion denbora ez den berdina izaten emakume zein
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gizonezkoen artean; eta sexu-talde bakoitzarentzat kirolak duen esanahia ere ez
den parekoa. Badirudi, lehiaketa mailako kirola gizonezkoei zuzendurik dagoela,
eta maila honetara iristen diren emakumezkoei uste horrek hainbat kontraesan sortzen dizkie; izan ere, kulturan aldaketak gertatu arren, maskulinitatea eta feminitatea bere horretan jarraitzen duten estereotipoak baitira (García Ferrando, 1990).
Historian zehar lehiaketako kirola izaera maskulinoan oinarrituz eratu izanak
egun maila horretan diharduten emakume kirolariengan nolabaiteko rol-gatazka
sortu du, maila horretako kirol-jarduerak fisikoki zein psikologikoki esfortzu handia
eskatzen duelako. Gainera, horrelako jarrerak, kontraesanean daude gizartean emakumeei eskatzen zaizkien jarrerekin. Gatazka horren aurrean, maiz, emakumeak
kirola uztearen aldeko apustua egin ohi du eta, bestetan, emakumezkoei dagozkien
kirolak egiteari ekin dio (García Ferrando, 1990). Ideia horrekin bat datoz Weinberg eta Gould (1996) adituak ere, eta emakume kirolariaren gatazka izena ematen
diote fenomeno horri, zeren gizarteak emakumeaz dituen irudi, esanahi eta itxaropenek talka egiten baitute emakumeen feminitatearen kontzeptuarekin.
Historian barrena, beti egon izan dira bereizirik emakumearentzat egokiagoak
ziren kirolak (tenisa, igeriketa, gimnasia erritmikoa…) eta gizonarentzat zuzendurikoak (gorputzen arteko kontaktua eskatzen dutenak, oldarkortasuna dutenak…).
Mosquera eta Puig-en (2002) hitzak gurera ekarriz, emakumeentzat eta gizonentzat
ziren kirolen banaketaren zorroztasuna malgutzen joan da eta estereotipo homogeneoetatik urruntzen doazen jarrerak ari dira agertzen (Mosquera eta Puig, 2002).
Eta gaur egun ere kirolaren aukeraketan, estereotipazioak duen eragina handia da.
Hala ere, gero eta gehiago dira estereotipo hegemoniko hauekin hautsi eta izaera
maskulinoa duten kiroletan (futbola, errugbia, boxeoa…) barneratu diren emakumeak, eta hautaketa horren ondorioz, emakume horiengandik nolabaiteko jarrera
maskulinoak espero izan dira. Kirola uztearen inguruan, 2002an Gipuzkoan egindako azterketa baten emaitzek agerian utzi zuten orain esandakoa, hau da, kirolaren aukeraketa estereotipoen arabera egiten dutela emakume gehienek (Díez eta
Guisasola, 2002).
Emakumearen eta kirolaren arteko harremana ez da gertatzen, soilik, faktore
estereotipatzaile baten arabera, emakumeek kirolaren aukeraketa egiten dutenean
eragina baitute beste hainbat faktorek ere. Jarrera femeninoak dakarren gatazka,
hainbat faktore psikosozial, antolaketa mailako trabak… faktore hauek guztiak dira
emakumeak kirolean duen partaidetza baldintzatuko dutenak nolabait.
12.2.2. Kirol-uztea
12.2.2.1. Kirola uzteko moduak
Kirola uzteaz ari garenean, lehenik eta behin, berau behin-behinekoa den ala
behin betikoa den kontuan hartu behar dugu, ondorioak zeharo aldatzen baitira
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horren arabera. Mosquera eta Puig (2002) adituek diotenaren arabera, bizitzako
une jakin batean kirola lehentasuna izan daiteke eta beroni eskainitako denboratartea handia izan. Denborak aurrera egin ahala, hainbat bizi-egoera sortuko dira,
zeinek kirolari denbora gutxiago eskaintzea edota berau uztea eragingo duten. Hau
gertatzen den kasuetan, beti ezingo dugu esan, desengainua dagoenik edota behin
betiko utzi denik, hainbatetan, kirola alde batera uzten baita, denbora-tarte batean
eta geroago berriro ekiten zaio. Kirola uztearen inguruan azterketak egiten ari
direnek, beraz, azpimarratu izan dute beharrezkoa dela kirolaren uzte hau zein
modutakoa den definitzea.
Ugariak dira kirol-uztearen arrazoien inguruan egindako sailkapenak, hemen
zenbait sailkapenaren adibideak; «behin betikoa» edo «behin-behinekoa» (Nuviala
eta Nuviala, 2005); «behin-behineko», «behin betiko» edota «talde- zein kirolaldaketa» (Mosquera eta Puig, 2002); «kirol-uztea», «kirol-uztea eta aisialdiko
beste jarduera baterako aldaketa» edo «norberaren ordutegi eta interesen araberako
aldaketa» (Barangué, 2004); «derrigorrezko uztea», «zapping-eko uztea»; «borondatearen kontra uztea», «atsekabeagatik uztea» eta «nekeagatik uztea» (Cecchini
eta beste zenbait, 2005). Azken sailkapen horri erreparatzea komeni da, aurrekoak
baino osatuagoa eta berritzaileagoa delako.
Alde batetik, kirola uztea hainbat arrazoirengatik gerta daiteke, lesioren baten
eraginez, aukeratua ez izanagatik edota baliabide ekonomikoen gabeziagatik, halakoetan derrigorrezko uzteaz hitz egingo dugu. Hemendik aurrera egindako
sailkapen guztiak arrazoi kontrolatuen zerrendan sartuko ditugu. Lehenik eta behin
zapping-eko uztea delako azpitaldea osatzen dutenek ez diote behar bezain beste
denbora eskaintzen kirolari, eta esan daiteke froga moduan barneratzen direla
kirolaren munduan. Bigarren taldean, borondatearen kontrako uztean, bestelako
konpromiso batzuk dira kirola alde batera uztera daramatenak, batetik ikasketak,
familia edota lanarekin bateratu ezina, eta, bestetan, erakargarriago gertatzen diren
bestelako jarduera batzuk ezagutzearen ondorioa (interesen arteko gatazka). Hirugarren taldea, atsekabeagatik uztea deitu diogun horretan, kirolariak ez du lortuko
kirol horren bitartez bere nahiak asetzea eta berau uztea erabakiko du. Azkenik,
nekeagatik uztea ere gerta daitekeela esan dugu, kasu hauetan, kirolariak gehiegizko dedikazioa jarri du helburu zehatz bat lortzeko asmoz eta lortutako emaitzak ez
direnez espero izandakoak, neke fisiko eta emozionalak eraginda utziko dio kirola
egiteari (Cecchini eta beste, 2005).
Ikerketarako ikuspuntu berri bat eskainiko digute autore horiek egindako sailkapenek, eta modu horretan, azken urte hauetan kirolaren esparruko ikerketetan,
lehen mailako azterketa-gai bihurtu den kirola uztean eragiten duten arrazoiak
aztertzeko lagungarri izango dira. Hala, aipatu diren arrazoi kontrolatu zein kontrolaezinez ari garenean, ezin ahantz ditzakegu, faktore estruktural eta sozialak, hauek
baitira, nire iritziz, fenomenoa egoki azaltzeko ezinbesteko faktoreak.
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12.2.2.2. Kirola uzteko arrazoiak
Kirola egiten hasi eta berau alde batera utzi izanaren arrazoiak aztertzen
dituzten ikerketak 80ko hamarkadan hasi ziren argia ikusten, eta esparru honetan
egin ziren ikerketa-ugaritasuna antzemanik, Cruz-en (2006b) eskutik datorkigu
horien guztien sintesi-lan bat. Lan bateratzaile horretan, metodologia enpiriko
zorrotzena erakusten duten artikuluak aukeratu zituen, beronen helburuak kontuan
izanik eta Gould eta Hornen (1984) zein Wankel eta Kreisel-en (1985) lanak ardatz
harturik. Aipatu adituen lanen azterketatik hiru ondorio nagusi atera zituen gazteek
kirolean parte hartzeko arrazoien gainean: lehenik, neska-mutil gehienek arrazoi
bat baina gehiago aipatzen dituztela, esate baterako, berezko trebetasunak hobetu
eta beste batzuk ikastea, ondo pasatzea, kirol-gaitasuna erakustea, lagunekin egoteaz gainera jende berria ezagutzea, kirolak berezkoa duen zirraraz eta erronkaz
gozatzea, irabaztea, sasoi onean egotea. Bigarrenik, neskek eta mutilek kirola
egiteko dituzten arrazoien artean alde nabariak daudela, hots, nesken artean
ohikoagoa da ondo pasatu nahi izatea eta lagun berriak egitea, eta mutilek, aldiz,
maizago aipatzen dituzte lehiakortasunari eta erronkari loturiko arrazoiak.
Hirugarrenik esan, autore horrek ez zuela aurkitu kirola egitera bultzatzen duten
arrazoien artean kirolen arteko ezberdintasunik (Cruz 2006a).
Ikerketa egin berriek arestian aipaturikoa berretsi besterik ez dute egiten, hau
da, kirola egitearen arrazoiak ez dira gehiegi aldatu 80ko hamarkadatik hona:
trebetasuna, osasuna, egoera fisiko/estetikoa, ondo pasatzea/ lagunak, taldea, erlaxazioa, sozialki onartua izatea eta irabaztea (Cecchini eta beste, 2005). Halaber,
gizonek eta emakumeek joera ezberdinak azaltzen dituzte: gizonek garrantzi handiagoa ematen diote kirolaren izaera ludiko eta lehiakorrari, eta nahiago dituzte
taldean egiten diren kirolak (futbola edo saskibaloia); aldiz, emakumeek osasunari
eta izaera estetikoari ematen diete garrantzia, eta gehienetan bakarkako kirolak
aukeratzen dituzte (aerobic-a edota igeriketa) (Palau eta beste, 2005; Moreno eta
Martínez, 2006).
Kirola uztearen arrazoien artean, Barangué-k (2004) sei arrazoi ematen ditu:
bestelako ekintza batzuekiko interes-gatazka, kirolaren gehiegizko izaera lehiakorra, motibazio-galera, eskolatik instituturako saltoak suposatzen duen zailtasuna,
kirol-antolaketa —entrenamenduetako metodologia eta estilo psikopedagogikoki
desegokiak—, eta gurasoen aldetiko motibazio falta edota gurasoek behartuta
hartutako erabakia izatea. Aipatu autoreak ikerketa bat egin zuen bi adin-tarte
ezberdinduz: 10-12 adin-tartea eta 13-15 urte bitartekoa. Azterketaren ostean, hauxe
ondorioztatu zuen: kirola uztearen lehen arrazoia interes gatazka zela lehenik, eta
kirolaren gehiegizko izaera lehiakorra bigarrenik. Hala ere, kontuan hartu behar da
batez bestekoak aldatu egiten direla adin-talde batetik bestera. Horrela, 10-12 urte
bitarteko taldekideen % 54k interes-gatazkaren ondorioz utzi zion kirola egiteari
eta % 25ek izaera lehiakorragatik. Bigarren adin-tartean, batez besteko horiek
% 39 eta % 38 dira hurrenez hurren.
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Cecchini eta hainbaten artean (2005) egindako lanak adin-tartea 12-18 bitartean ezartzen du. Kontuan hartu behar da, adin-tarte horretan gazteen kirol-ibilbidean ardatz izango diren bi gertaera daudela, kirola eskola mailakoa izatetik maila
federatura pasatzen da batetik, eta bestetik, nerabezaroak berez dakartzan aldaketak pairatzen hasiko dira gazteak. Hala, azterketarako Kirol-jarduera uztearen
arrazoiak (Cecchini, Méndez eta Contreras) deritzon galdetegia erabili zuten hainbat gazteren artean, horietatik 1.212 gizonezkoak eta 1.271 emakumezkoak izanik.
Ondorio interesgarriak jaso daitezke hortik. Oro har, interesen arteko gatazka eta
denbora falta dira kirola uztearen arrazoi nagusiak eta, gainera, azken arrazoi hori,
areagotu egiten da emakumeen kasuan. Sexuen arteko gainerako arrazoiek lehiarekin eta emaitzekin dute harremana. Bestetik, esan, kirola uzteko moduari dagokionez, borondatearen kontrako uztea dela ohikoena.
Halaber, badira hainbat ikerketa, gurasoen eragina ardatz hartzen dutenak, eta
honekin batera, arestian aipatu kontzeptua berriro azpimarratzea komenigarria da:
kirolaren gizarteratzea. Izan ere, gurasoek euren seme-alabei transmititzen dizkieten balio eta ohiturak lokarri izango baitira neska-mutilek kirolaren aurrean izango
duten jarreran. González eta Otero-k (2005) diotenaren arabera, seme-alaben kiroljardueran gurasoak beraiek dira oztopo handiena, gurasoak baitira seme-alabengan
modu zuzenenean eragiteko gai diren pertsonak. Autore horiek gurasoei egindako
inkesta baten emaitzen arabera, ikasi beharra (% 25), denborarik eza (% 25,4) eta
interes falta (% 10,8) dira haien seme-alabek kirola ez egiteko dituzten arrazoi
nagusiak. Gai honetan sakontzen duten zenbait autore bat datoz gurasoek semealaben kirol-ibilbidean eragin handia duten baieztapenarekin (Christensen eta
beste, 2000; Lobato eta Fernández, 2006).
Cecchini eta hainbaten artean (2005) egindako lana izan ezik, beste guztiek
aipatzen dituzten ondorioak eskola-garaiko edota federatu mailako lehen urteetan
egindako ikerketetatik ateratakoak dira. Garrantzitsua da ñabardura hau kontuan
hartzea kirol-uztea ez delako adin-tarte horretara —eskola-kiroleko arora— mugatzen den fenomenoa. Aitzitik, hainbat adituk azpimarratu du, adinak aurrera egin
ahala kirol-jardueraren uztea progresiboa dela (Fernández, 2001; Mosquera eta
Puig, 2002; Cecchini eta beste, 2005).
Horren harian, Sarrazin eta beste zenbaitek (2002), 21 hilabeteko iraupena
zuen luzerako ikerketa bat egin zuten eta bertan Frantziako eskubaloiko 335 emakumezko jokalarik hartu zuten parte. Ikerketa horren helburua, emakume horien
motibazioa eta kirola uzteko izan zituzten arrazoiak aztertzea zen. Vallerand-en
Eredu Hierarkikoa (1997) eta Nicholls-en Lorpenen Motibazioaren Teoria (1989)
oinarri harturik, atera zituzten ondorioen artean, kirolariarengan entrenatzaileak
zuen eragina nabarmena zela ikusi zuten. Kirola uzten zuten emakumeek barnemotibazio eskasagoa zuten, eta kirolaren uztea, onura pertsonal ezarekin erlazionaturik legoke. Era berean, aditu horiek azpimarratzen dute, ezin direla kirol-uztean
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eragiten duten bestelako faktoreak alde batera utzi (jardueraren beraren erakargarritasuna, lanaren inguruko erantzukizunak, ikasketak eta familia).
Guillet eta zenbaiten artean (2002) beste ikerketa bat jarri zuten abian 15-19
urte bitarteko 488 eskubaloiko emakumezko jokalarirekin. Ikerketa horretarako,
Truke Sozialaren Teoria (Thibaut eta Kelley, 1959; Rusbult, 1980) hartu zuten
oinarri eta kostu eta onuren azterketaren bidetik ekin zioten lanari. Kasu horretan
ere, emakumearen kirol-jarraipena lehiakortasun mailako onurek eta aurrerapenek
baldintzatuko dute.
Hala ere, azterketa hauetatik guztietatik jasotako ondorioak oso baliagarriak
gerta litezke kirolariekin lan egiteko, baina, era berean, kirol-uztea eta kiroljarduera bere horretan azaltzeko, azalpen psikologizistegiak dira. Alde batetik, guraso eta lagun taldeak kirol-jardueraren hautaketan duen eraginagatik, eta bestetik,
gizarteak berak markatzen duelako, maiz, zein diren sexu bakoitzeko pertsonak
etapa bakoitzean bete behar dituen funtzioak eta izan behar dituen lehentasunak.
Gainera kontuan izan behar dira, halaber, norberaren nahiak, aisialdiaren erabilera,
inguru afektiboaren eskaerak eta lan, familia eta etxeko eginbeharrak.
Horrenbestez, esan daiteke, kirola uztearen gertaera azaltzeko, generoaren
baitako rol sozialak aintzat hartu behar direla. Horrekin batera gogoan izan behar
dugu, bizitzako aldi bakoitzean nolakoa den kirol-jarduera, bai hastapeneko kirolen, bai aisialdiko kirolean baita federatu eta goi-mailako kirolean ere. Izan ere,
generoaren baitako ezberdintasunak modu batera edo bestera islatzen baitira egiten
den kirol-jarduera motaren arabera.
García Ferrando (1990) adituak azpimarratu du goi-mailako kirolarien artean
ez dagoela sexuen arteko bereizketarik entrenatzeko orduan, biek jasotzen dituzten
sarietan ez dagoelako alde aipagarririk. Aldiz, aisialdian egiten den kirola egiteko
emakumeek eta gizonek motibazio, jarrera eta jokaera ezberdinak dituztela onartzen
du. Hala ere, baliteke goi-mailako kirolean ere motibazioan aldeak egotea bi sexuen
artean, zeren gizonezkoek jasotzen duten indartze soziala eta kanpo-motibazioa
handiagoak baitira. Eta, era berean, aisialdiari loturiko kirolean gertatzen diren
gizonen eta emakumezkoen arteko aldeak, ez dira soilik motibazioaren esparruan
geratzen, familiako ardurek eta ardura profesionalek ere eragiten baitute.
12.2.2.3. Emakumeekin egindako ikerketa zehatzak
Gero eta gehiago dira kirola egiteari uzten dioten gazteak eta, batez ere, emakumeak izan ohi dira gehienak. Horrek eraginda sortu dira joera hori azaltzen
saiatu diren hainbat ikerketa. Hiru dira emakumeentzat kirolak duen esanahia
azaldu eta beronen uztea eragiten duten arrazoiak aztertzeko egin diren ikerketa
nagusiak.
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Fasting eta hainbaten artean (2000) kultura ezberdinetan emakumearentzat
kirolak zuen esanahia eta kirolean izandako esperientzia ikertu zituzten, eta ikerketaren atal bat Espainian burutu zen Vázquez eta Buñuel-en (2000) gidaritzapean.
Futbola, gimnasia eta tenisean ibiltzen ziren hainbat emakumeri egin zitzaien
elkarrizketa ikerketaren helburuak aztertzeko asmoz. Ikerketak honako datuak utzi
zituen agerian: familiaren eragina oso garrantzitsua da kirola egiteko orduan;
jartzen diren oztopoek ez dute berdintasuna bermatzen eta gainera baztertzaileak
dira; eredu-gabezia dago bai kirolaren praktikan, baita zuzendaritzaren alorrean
ere; eta azkenik, komunikabideek ez dute ekitaldien berri ematen.
Emakumezkoen eskubaloiaren inguruan Gipuzkoan egindako ikerketa interesgarri batek —Kirol Management-en (2001) eskutik datorkiguna— galdetegi
egituratuen bitartez hainbat datu kuantitatibo alderatzen ditu taldeetako zuzendaritzaren aldetik jasotako iritziekin. Oro har, ikerketa horrek agerian uzten du Gipuzkoan emakumez osaturiko kirol-taldeen beherakada nabarmena. Horren adierazgarri da kadete mailan (14-15 urte) talde kopuruei dagokienez izandako jaitsiera,
1995/1996 denboraldian hemeretzi talde izatetik, hamaika talde izatera igaro
baitziren 2001/2002 denboraldian.
Aitzitik, eskola mailako kategoria izan da egonkortasuna erakutsi duena
denborak aurrera egin ahala, eta zenbaitetan goranzko joera ere izan ohi du. Beraz,
datu hauei erreparatu ostean, ondoriozta daiteke salto handia dagoela eskola mailako kiroletik kirol federatura. Ikerketak dioena gurera ekarriz «emakume kopurua
izugarri jaisten da eskubaloian, kirola jolas- edo heziketa-tresna izatetik errendimendurako tresna izatera pasatzen denean». Egungo kirol-sistema zorrotz eta zurruna izan ohi da lehiaketako arautegian eta, ondorioz, emakume gazteek motibazioa galtzen dute errendimendurako pausoa eman behar den garaian, salto horrek
seriotasuna, sakrifizioa, ardura eta konpromisoa eskatzen baitizkie. Ikerketa honek
erakusten duenaren arabera, Donostian bizi diren benjamin eta kadete maila arteko
nesken % 25ek bere herritik kanpo izaten du eskola, hala ikasketa-faktorearen
eragin zuzena azpimarratuz, berriz ere.
Azterketa egin ostean, ikusi ahal izan dugu ezen eskualdeko jaiotza-tasaren
jaisteak ez duela harremanik eskualde hauetako talde kopuruaren beherakadarekin,
nahiz eta negatiboki eraginik izan dezakeen. Gainera, ondorio hau baieztatu egiten
da ikusten dugunean futbol, gimnasia edo aerobic-ean joera goranzkoa dela, eta
nolabait, aipatu joera justifikatu egiten du kirol horietan dagoen eskaintzak.
Azkenik, aipatu behar da ikerketa honek hainbat egoera paradoxiko uzten
dizkigula agerian, zeren herri batzuetan ez baitago kadete eta gazteen mailan (16-17
urte) talderik eta bai ordea, senior mailan. Beste herri batzuetan kadete eta gazteen
mailan bada talderik baina talde horiek ez dute jarraipenik senior kategorian.
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Bestetik, so egin behar diogu Díez eta Guisasolaren (2002) lanari, Gipuzkoan
hamabi eta hemezortzi urte bitarteko gazteek kirola uztearen arrazoien inguruan
ikerketa egin baitzuten. Izaera kualitatiboa duen lan horretarako 121 elkarrizketa
egin zituzten, horien artean honako taldeak erabiliz: 12-14 eta 16-18 urte bitarteko
neska gazteak, ikasketa-zentroetako koordinatzaileak, kirol-taldeetako tekniko eta
zuzendariak, guraso-taldeak eta kirol-munduarekin nolabaiteko lotura zuen jendea.
Osaturiko txostenean, behin eta berriz azaltzen da, denbora falta dela kirola
utzi izanaren arrazoi nagusia. Baieztapen hori azpimarratzera datorkigu Emilia
Fernández eta, era berean, gaineratzen du ikasketak izan ohi direla neskek kirola
uzteko duten beste aitzakia nagusia, hortaz, kirolaren munduan nesken egoera
ezegonkorragoa bilakatzen da mutilena baino (Fernández, 2001). Aipaturikoez
gainera, badira kirola uzteko arrazoi gehiago, horien artean beti irabazi beharrak
sortzen duen presioa edota asteburuetan goizegi esnatu beharra partida jokatzeko.
Hala ere, badira emakumezkoen artean kirolarekin esperientzia positiboa izan
dutenak ere. Horiek denborarekin berriro ekiten diote kirolari, baina badakite denbora pasatu izanak berriro kirola egiten hastean eragina duela, eta horregatik
aerobic-a bezalako kirolen alde egiten dute apustu. Ondorioz, kirol mota hori egiten duten emakumeen kopurua nahiko handia izan ohi da eta, nahiz eta aerobic-a
praktikatzeak hileko diru kopuru baten ordainketa eskatu, kirol horrek, alde batetik, ez die emakumeei inolako lotura pertsonalik eskatzen (taldeko kirol batek
eskatuko liekeen loturarekin alderatuz) eta, bestetik, asteburuak libre izaten dituzte
(Díez eta Guisasola, 2002).
Era berean, azpimarratu behar da eskola-kiroletik kirol federatura dagoen jauzi handia. Izan ere, bigarrenak askoz ere ardura handiagoa eskatzen baitio kirolariari. Ikerketa horretan behin eta berriz aipatzen da eskola-kirolak egungo gizartean duen prestigio eskasa, eta horren ondorioz, neska-mutilek entrenamenduetara
joateri uzten diotela gehienetan inolako aitzakiaren beharrik gabe (maizago
gertatzen da hau nesken artean).
Halaber, aipatzen da egun neska-mutilak babestuegi egoteak eta eskatzen
zaien esfortzu faltak ere eragina izan dezaketela kirola egiteari uztean. Horren erakusgarri argiena gurasoen jarreran islatzen da, garrantzirik eman gabe onartzen
baitute beren alabek kirola uztea. Gainera, neskak beraiek jakinaren gainean egoten
dira kirola gaztetxoak direnean egingo dutela soilik eta ez dela, inondik inora, haien
karrera profesionala izatera iritsiko. Gauzak horrela, nahiago izaten dute denbora
beste zerbait egiten erabili, etorkizunean onuragarri izango zaien zerbaitetan,
alegia. Bestetik, neska gazteen artean nahiko zabalduta dago kirolen batean
nabarmentzen diren neskek jasotzen dituztela horretan jarraitzeko errefortzuak,
prestatzaile zein gurasoen aldetik (Díez eta Guisasola, 2002). Gainera, ikerketa
horri dagokionez, komunikabideetan neskek duten erreferente edo eredu falta
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nabarmena da batetik, eta bestetik, entrenamendu egokiak eskainiko dituzten prestatzaile eskasia ere bai (Díez eta Guisasola, 2002).
Ondorio gisa, gainera daiteke, emakumeek kirolean parte hartzeak sozialki
duen irudiak ez duela batere laguntzen emakumeak kirola egitera animatzeko. Hau
da, hainbat eragile sozialek (familia, eskola, komunikabideak, kirolari loturiko
erakunde administratiboak) dituzten jarrerak emakumeen partaidetzarako onuragarri zein kaltegarri suerta daitezke (Fernández, 2002). Maiz, emakumeak beraiek
dira ezartzen zaizkien rolei jarraitu eta kirola uzten dutenak, eta kirola egiten
jarraitzeko erabakia hartzen duten emakumeek, kirolak berezkoak dituen oztopoez
gainera, bestelako oztopo ugarirekin topo egiten dute bidean.
Bukatze aldera, egindako ikerketa ezberdinetako datuei erreparatuz, beharrezkoa ikusten da emakumeek kirola uzten dutenean gizarteratze-prozesuari eta
kirol-arloaren egitura berari kasu egitea. Fenomeno hori eragiten duten arrazoiak
askotarikoak diren heinean, azterketa ikuspegi orokor batetik egin beharko da,
kontuan hartuz, generoaren baitako rolek gure gizartean duten eragina sexu bakoitzaren zereginak zehazteko orduan. Horretarako, ezinbestekoa izango da gizonen
zein emakumeen kirol-partaidetza zein den aztertzea eta kirol-ibilbidean duten jokaera zein den ikustea, nondik hasi behar dugun jakiteko eta, era berean, kiroluztearen arrazoiak aztertzeko lagungarri izango zaigulako gerora egin beharreko
ikerketetan.
Ondorengo ataletan emakumeek eta gizonek kirol konkretu batean urteetan
zehar, eremu geografiko ezberdinetan eta kategoria batetik bestera igarotzean
azaltzen duten jokaera aztertuko da aipatu autoreen baieztapenek sexu baten eta
bestearen jokaerarekin lotura duten ala ez ikusteko.
12.3. PROZEDURA ETA LAGINA
Ikerketa hau metodologia kuantitatiboaren bidetik garatu da eta Gipuzkoan,
eskubaloiko taldeei dagozkien kirol-lizentzia federatuen inguruan, analisi deskriptibo bat egin da. Lagina osatzen duten guztiak kirolariak dira, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioko lizentzia duten eta izan duten gizon eta emakume kirolariak,
hain zuzen ere. Aipatu federazioak hartzen du modalitate honetan federatzen diren
lizentziak izapidetzeko ardura bai lurralde mailan, bai maila autonomikoan eta
baita estatu mailan jokatzen duten taldeetan ere, nahiz eta lizentzien behin betiko
eskumena taldeak lehiatzen duen eremu geografikoaren esku egon (estatu mailakoak espainiar federazioak emango ditu eta maila autonomikoan euskal federazioak). Azterketa osatzen duten kasu kopurua 17.921ekoa da, horietatik 12.290
gizonezkoei dagozkielarik eta 5.631 emakumezkoei.
Helburua sexuaren araberako kirol-ibilbidea aztertzea den heinean, lizentzien
azterketa egiteko, egun federaturiko hiru adin kategoria bereizi dira; kadeteak (14
eta 15 urte), gazteak (16 eta 17 urte) eta seniorrak (18 urtetik aurrera). Era berean,
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lizentzia hauek eskualdeka ere aztertu dira, hauek dira, hain zuzen, bereizi diren
eskualdeak; Donostia, Buruntzaldea, Bidasoa, Debabarrena, Debagoiena, Goierri,
Kosta, Tolosaldea, Oarsoaldea eta Urola. Ikerketa honetan baliaturiko datuak,
1995/1996 denboralditik 2006/2007 denboraldira, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak bildutakoak dira.
12.4. EMAITZAK
2006/2007 denboraldian Gipuzkoan eskubaloiko 27 talde zeuden 23 udalerritan
banaturik. Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak 1.482 lizentzia izan zituen
2006/2007 denboraldian, horietatik 1.020 gizonezkoenak ziren eta 462 emakumezkoenak. Esan behar da denboraldi horietan guztietan zehar, hau da, 1995/1996tik
2006/2007ra, gehiago izan zirela gizonezkoen lizentziak emakumeenak baino.
Lehenengo taulan 7 jasotzen dira denboraldiz denboraldi izan diren lizentzia
kopuruak, sexuen arabera ere emanak.

Denboraldia
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

Gizonak
1.218
1.145
1.100
1.095
1.001
980
955
922
926
947
981
1.020
12.290

Sexua
Emakumeak
609
572
488
480
449
395
405
397
438
429
507
462
5.631

Guztira
1.827
1.717
1.588
1.575
1.450
1.375
1.360
1.319
1.364
1.376
1.488
1.482
17.921

1. taula. Lizentzia kopurua sexuaren arabera 1995/1996ko
denboralditik 2006/2007ko denboraldira.

Batez beste, denboraldi bakoitzeko federatutako emakumeak 469 dira eta
1.024 gizonak, desbideratze estandarra 67,35 eta 94,44 izanik, hurrenez hurren.
Azken hamabi denboraldietan gizonezkoen % 69k izan du lizentzia eta emakumeen artean batez bestekoa % 31koa da.
7. Kapitulu honen taula eta irudi guztiak autoreak eginak ditu Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak
emandako datuak erabilita.
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Partaidetzari dagokionez, bi taldeen arteko aldea nabaria da (lizentzia kopuruaren eta sexuaren arteko ANOVAren F estatistikoa = 1418,38, p < .05). Urte
hauetan zehar, gizonezkoen lizentzia kopurua handiagoa da bai orokorrean baita
federaturiko kategoria guztietan ere (ikus 1. irudia).

1. irudia. Sexu bakoitzeko lizentziak kategoriaren arabera
1995/1996tik 2006/2007 arte.

Azpimarragarria da, era berean, gizonen eta emakumeen parte-hartzeari dagokion batez bestekoa, kategoria bakoitzean dagoen ezberdintasuna (lizentzien Student t testaren balioa 29,31ekoa da, p < .05). Adinak aurrera egin ahala, sexu-talde
bakoitzeko lizentzia-banaketak joera ezberdintzaile nabarmena uzten du agerian
eta joera hori azterturiko denboraldi guztietan ikus daiteke. Emakumezkoen lizentzia gehienak kadete kategorian daude eta adinak aurrera egiten duen heinean kopurua jaisten doala ikus dezakegu 1. irudian. Gizonen arteko lizentziei erreparatzen badiegu, ikus dezakegu lizentzia gehienak senior kategorian biltzen direla eta
kadete eta gazteen mailaren arteko kategorien artean beherakada arina dagoela.
Eskualdekako lizentzia kopuruei begiratuta, hau esan daiteke: aldearen azterketa garrantzitsua dela emakumezkoen lizentzia kopurua aztertzean (X2 = 1418,38,
p < .05). Azken hamabi denboraldietan sexuaren eta aldearen araberako lizentzia
kopuruaren batez bestekoa erakusten du 2. irudiak. Bertan ikus daiteke alde
guztietan gizonezkoen batez besteko lizentziak emakumeenak baina gehiago izan
direla urte guztietan zehar.

Zergatik uzten diote emakumeek kirola egiteari?

Donostia

Buruntzaldea

Bidasoa

Debabarrena

Debagoiena
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Goierri

Kosta

Tolosaldea

Oarso aldea

Urola

2. irudia. 1995/1996 eta 2006/2007 denboraldien artean batez besteko
partaidetza eskualdearen eta sexuaren arabera.

Bidasoa eta Goierriko eskualdeetan azken hamabi urtetan, ia ez da egon
emakumearen partaidetzarik. Tolosaldean, gainera, urte-tarte horretan ez dago
lizentzia bakar bat ere. Kosta eta Buruntzaldeak, aitzitik, denbora-tarte horretako
parte-hartzearen batez bestekorik altuenak eskaintzen dizkigute.
Urtetan zeharreko analisi zehatzagoa eginez gero, lau urtez osaturiko hiru
aldiren arabera ere egin da azterketa (1995-1999, 1999-2003 eta 2003-2007).
Batetik, 1995/1996 denboraldian sexuen arteko partaidetza nahiko berdintsua
erakusten du Buruntzaldeko kasuak: Bidasoa eta Tolosaldean ez dago emakumeen
parte-hartzerik eta Goierrin 15 emakumezko daude, batez beste, denboraldiko. Era
berean, aipa daiteke emakumeen lizentzia kopuruaren beherakada nabarmena egon
zela 1999/2000-2002/2003 bitartean, horren adierazgarri, Buruntzaldeko (denboraldiko 136tik 64ra) eta Goierriko kasuak, azken horretan 0 delarik lizentzia
kopurua. Azkenik, 2003/2004 eta 2006/2007 arteko denboraldietan emakumezkoen lizentzia kopuruaren gorakada nabarmena ikus daiteke Kosta (denboraldiko
84 lizentziatik 133ra) eta Bidasoa (0tik 4ra) eskualdeetan.
Gatozen orain mailaren arabera, sexu-talde bakoitzeko maiztasunak aztertzera. Hala, kirol-ibilbidean barrena ezberdintasun aipagarria ikusten da gizonen zein
emakumeen parte-hartzeari kasu eginez gero. Kadete eta gazteen mailan emakumezkoen lizentziei dagokienez, uste baino baxuagoa da kopurua. Baina, era
berean, senior mailan maiztasuna bikoiztu egiten dela azpimarratu behar da.
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Gizonak
Kadeteak
Kategoria Gazteak
Seniorrak

Guztira
5.987

Zenbaketa

3.493

2.494

Esperotako maiztasuna

4.105,8

1.881,2

5.987,0

Zenbaketa

3.209

1.833

5.042

Esperotako maiztasuna

3.457,7

1.584,3

5.042

Zenbaketa

5.588

1.304

6.892

Esperotako maiztasuna

4.726,4

2.165,6

6.892

Zenbaketa

Guztira

Sexua
Emakumeak

12.290

5.631

17.921

Esperotako maiztasuna 12.290

5.631

17.921

2. taula. Kategoria eta sexua aldagaien kontingentzia-taula.

12.5. EZTABAIDA
Kirol-ibilbidean zehar, hau da, kategoria batetik bestera igarotzean emakume eta
gizonen jokabidean ezberdintasunak gertatzen direnetz, eta zonaldearen baitan ezberdintasun horiek nolakoak diren aztertzean agerian geratu da emakumeen eta
gizonen artean ezberdintasun azpimarragarriak daudela. Sexu eta kategoria aldagaien araberako ondorioek agerian uzten dute berauen arteko harreman nabarmena.
Gizonen eta emakumeen partaidetzaren arteko aldea, adinak aurrera egin ahala, bereiziz doa nabarmenki, hau da, gizonen kopurua altuagoa da senior mailan eta
emakumeak gehiago dira kadeteetan. Adin-kategoria horretatik aurrera, nabarmenki jaisten da emakumeen lizentzia kopurua. Joera horrek, zenbait autorek esan
bezala, emakumeek, adinean aurrera egin ahala, kirola uzten dutela berresten du
(Fernández, 2001; Mosquera eta Puig, 2002; Cecchini eta beste zenbait, 2005).
Emakumeek denborak aurrera egin ahala, hots, kategoria batetik bestera kirola uzteko arrazoiak azaltzeko, Mosquera eta Puig-ek (2002) azpimarratu izan dute,
emakumeentzat kirola ez dela lehentasuna izaten, haien bizi-baldintzen arabera,
bigarren maila batera baztertzen baitute kirola. Beraz, bi sexuen arteko aldea hain
handia dela ikusita, pentsa dezakegu ezen kirola utzi izanaren erabakia ez dela soilik maila pertsonalera mugatzen, gure gizartearen joera estrukturalak eta emakumeengandik espero den jokaerak ere zer esanik izan baitezakete.
Era berean, sexu eta kategoria bakoitzean partaidetzaren maiztasun-ezberdintasuna kontuan harturik, gazteen kategoriatik senior kategoriara igarotzean, inflexio-puntu bat antzeman dezakegu partaidetzari erreparatzean. Adin horretako gazteek (18 urte) aldaketa garrantzitsua pairatzen dute; batxilergoko ikasketak amaitu
eta maila goreneko ikasketei heltzea zenbaitetan, edota lan-merkaturako saltoa
besteetan. Horixe bera diote Christensen eta beste zenbaitek (2000), eta Díez eta
Guisasolak (2002), hots, bat datozela kirola uztea eta bizitzan gertatzen diren
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aldaketa pertsonalak, dela ikasketen goragoko maila baterako saltoa, dela lan-mundurako igarotzea, eta aldaketa horiek bateraezinak gertatzen dira kirolarekin
(Cecchini eta beste, 2005). Halako kasuetan gurasoen jarrerak eragin zuzena izaten
du. Izan ere, emakumeek kirola utzi behar izaten baitute lan-munduan edo ikasketaalorrean emaitza onak lortu ahal izateko eta, bien bitartean, gizonezkoek kirola
egiten jarraitzen dute, nahiz eta aipatu emaitzok kaskarragoak izan.
Eskualdea eta sexua aldagaiak ardatz harturik egindako ikerketaren arabera,
argi ikus daiteke bi aldagaien arteko harremana eta sexuen arteko ezberdintasuna
nabarmenak direla. Eskualde batzuetan emakumeen lizentzia kopuruak gora egin
izanak (Kostan), besteetan behera egin izanak (Buruntzaldean) eta zenbaitetan
kopurua hutsean egoteak (Bidasoa, Goierri edo Tolosaldean), harreman zuzena izan
dezakete eskualde horiek emakumeei zuzenduriko kirol-eskaintzarekin. Halakoetan gerta daiteke eskaintzarik ez egotea, baliabide ekonomikorik ez bideratzea
edota kirol-azpiegituren gabeziaren ondorioz izatea emakumeen parte-hartze eskas
hori. Bestelako arrazoien artean eredu edo erreferente falta ere aipatu izan da.
Mosquera eta Puig-ek (2002) diote emakumeek kirola utzi izana, dagoen
eskaintza-eskasiarekin erlazionatzeko gehiegizko joera dagoela eta beharrezko
ikusten dute fenomeno horretan eragiten duten bestelako kausak kontuan hartzea,
hala nola, gizarteratze-prozesua, zeren zonen arteko ezberdintasunak agerian uzten
baitu emakumeek kirolean duten partaidetza baldintza ugariren baitan dagoela.
Edonola ere, gure datuek planteatzera garamatzate etorkizunari begira eskualdeko
analisi zehatzagoak egin behar direla.
12.6. ONDORIOAK
Ikerketa honetatik ateratako emaitzak ikusita, kirola uztea arrazoi ugarik (adina,
egiten den tokia…) eragiten duten fenomenoa dela ondoriozta daiteke eta
horregatik ikuspuntu orokorrago batetik heldu behar zaio oraindik, gizarteak
sexuaren arabera egiten dituen ezberdintasunak kontuan harturik.
Interesgarri gerta liteke emakumeen eskubaloiko kirol-ibilbidea beste taldekirol batekin alderatzea, adibidez futbola edota saskibaloia; modu horretan kirola
uzteko adinaren inguruan bateratasunik balego, gizartearen joera estrukturalak zer
esanik izango luke fenomeno honetan. Gainera, alderatze horrekin zonen artean
gertatzen diren ezberdintasunak ere aztertu ahal izango genituzke eta zehaztu, herri
bakoitzeko eskaintzarekin edota herrialdearen berezitasunekin duten harremana.
Eskubaloian aritzen diren emakumeen kirol-ibilbidea aztertzea ez da nahikoa
izango kirol-uztearen behin betiko edo behin-behineko izaera zehazteko. Egindako
ikerketa gehienek nerabezaroa eta eskolaurreko adinak hartzen dituzte abiapuntu,
modu horretan kirol-uztearen lehen momentua soilik aztertzen delarik. Gehienetan,
kirolarekin esperientzia positiboa izan duten emakumeek berriz ere kirola egiteko
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joera izaten dute (Díez eta Guisasola, 2002). Horregatik, ona litzateke, luzerako
izaera duten datu kualitatiboak edukitzea, horrela emakumeek kirola uzteko
dituzten arrazoi sakonak zein diren ezagutuko baikenuke.
BIBLIOGRAFIA
Barangé, J. (2004): “Causas del abandono de la práctica deportiva”, in J. B. Esteve
Amigó eta beste (arg.), Adolescencia y deporte, Inde, Bartzelona, 45-56.
Cecchini J. A.; Méndez, A. eta Contreras, O. (2005): Motivos de abandono de la
práctica del deporte juvenil, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Cuenca.
Christensen, K.; Guttman, A. eta Pfister, G. (2000): International Encyclopedia of
women and sports, Gale Group, New York, 3, 1072 eta 1299.
Cruz, J. (2006a): “Motivos de participación de los niños en competiciones
deportivas organizadas”, in Buceta (arg), Apuntes del Master Universitario
en Psicología de la Actividad Física y del Deporte, 2, UNED, Madril, 5-9.
––––––––––, (2006b): “Causas del abandono de los niños en las competiciones
deportivas”, in Buceta (arg.), Apuntes del Master Universitario en Psicología
de la Actividad Física y del Deporte, 2, UNED, Madril, 9-13.
Díez, C. (1996): “Deporte y construcción de las relaciones de género”, Gazeta de
Antropología, 12, 93-100.
–––––––––– , (2003): “El fútbol es cosa de hombres ¿por qué?”, Emakunde
Aldizkaria, 51, 6-9.
Díez, C. eta Guisasola, R. (2002): Proyecto Itxaso: Estudio de las causas del
abandono de la práctica deportiva en las jóvenes de doce a dieciocho años y
propuestas de intervención, Kirolarte eta Gipuzkoako Foru Aldundia,
Donostia.
Fasting, K.; Scraton, S.; Pfister, G.; Vázquez, B. eta Buñuel, A. (2000): Experiencia y significado del ejercicio físico en la vida de las mujeres de algunos
países europeos, Serie Estudios 66. zk., Instituto de la Mujer, Madril.
Fernández, E. (2001): “Algunos interrogantes sobre la práctica de actividad físicodeportiva en las mujeres adolescentes y su abandono”, Congreso Mujer y
Deporte, Bilbo.
––––––––––, (2002): “Diferenciación en las prácticas deportivas y género: su incidencia en el fútbol femenino”, Simposio Mujer y Fútbol, Iruñea.
Fontecha, M. (2003): “Coeducación en el deporte: Un objetivo aún lejano”,
Emakunde Aldizkaria, 51, 10-13.
García Ferrando, M. (1990): “Mujer y Deporte”, in García Ferrando (arg.),
Aspectos sociales del deporte. Una reflexión sociológica, Alianza Deporte,
Madril, 167-193.

Zergatik uzten diote emakumeek kirola egiteari?

251

Guillet, E.; Sarrazin, P.; Carpenter, P. J.; Trouilloud, D. eta Cury, F. (2002):
“Predincting persistence or withadrawl in female handballers with social
exchange theory”, International Journal of Psychology, 37(2), 92-104.
González, A. M. eta Otero M. (2005): “Actitudes de los padres ante la promoción
de la actividad física y deportiva de las chicas en edad escolar”, in Cuadernos de psicología del deporte, 5, 1-2.
Kirol Management (2001): Estudio sobre el balonmano femenino en Gipuzkoa,
Federación Guipuzcoana de Balonmano, Donostia.
Lobato, A. eta Fernández J.A. (2006): “Hacia un modelo coeducativo de deporte
escolar: los coequipos”, Encuentro sobre deporte escolar, Málaga.
Moreno, J. A. eta Martínez, C. (2006): “Actitudes hacia la práctica físico-deportiva
según el sexo del practicante”, Revista Internacional de Ciencias del
Deporte, II, 3, 20-43.
Mosquera, M. eta Puig, N. (2002): “Género y edad en el deporte”, in García
Ferrando; N. Puig eta F. Lagardera (arg.), Sociología del deporte, Alianza
Editorial, Madril, 99-131.
Nuviala, A. eta Nuviala, R. (2005): “Abandono y continuidad de la práctica
deportiva escolar organizada desde la perspectiva de los técnicos de una
comarca aragonesa”, Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la
actividad física y del deporte, 20.
Palou, P.; Borras, P.; Vidal, J.; Gili, M. eta Ponseti, X. (2005): “Motivos para el
inicio, mantenimiento y abandono de la práctica deportiva de los preadolescentes de la isla de Mallorca”, Apuntes de Educación Física y Deportes, 81,
5-11.
Puig, N. (1986): “El deporte y los estereotipos femeninos”, Revista Occidente, 6263, 71-84.
Sarrazin, P.; Vallerand, R.; Guillet, E.; Pelletier, L. eta Cury, F. (2002a):
“Motivation and dropout in female handballers: a 21-month prospective
study”, European Journal of Social Psychology, 32, 395-418.
Weinberg, R. eta Gould, D. (1996): “Cuestiones relativas al género en el deporte y
el ejercicio físico”, in Winberg eta Gourl (arg.), Fundamentos de psicología
del deporte y el ejercicio físico, Ariel Psicología, Bartzelona, 571-592.

13. EAEko kirol-federazioetako eta klubetako
emakumezko presidenteen kudeaketa aztertuz
Itziar Alonso-Arbiol, Ainhoa Azurmendi eta Isabel Cuadrado
13.1. SARRERA9/10
Kirola gure gizartean arlo nabarmena da. Biztanleriak aisialdirako aukera interesgarri eta osasungarriak izatea ahalbidetzen du eta herrien kulturako elementu garrantzitsua da. Emakumeek zein gizonek kirol-ekintzetan parte hartzeko eskubide bera
duten arren, errealitateak oraindik ere sexuen arteko ezberdintasun handiak daudela esaten digu, arlo hau tradizioz maskulinoa izan baita maila guztietan. Azken
urteetan, kirola egiten duten emakumeen kopurua areagotu egin da, baina hala ere,
egun Euskadin soilik emakumeen % 12k egiten du kirola asteko egunen batean; aldiz, gizonen tasa % 20,7 da. Federazioen eremuari dagokionez, federatutako pertsonetatik soilik % 18 dira emakumeak (Emakunde – Emakumearen Euskal
Erakundea, 2006).
Kirola egiten duten emakumeen datuak alde batera utzita, kirol-erakundeen
kudeaketa eta zuzendaritzan aritzen diren emakumeen kopurua aztertzen badugu,
ikus dezakegu beraien presentzia ez datorrela bat kirola egiten duten emakumeen
kopuruarekin, eta are gutxiago, oro har, biztanleriaren emakumeen kopuruarekin
(Vázquez, 2006). Espainiako estatuko kirol-federazioen presidentetza-postuen
% 4,7 emakumeak dira (Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Español,
COE, Espainiako Batzorde Olinpikoaren Emakumea eta Kirola Komisioa, 2006);
Frantziako federazioetan, aldiz, % 5,5 (Chantelat, Bayle eta Ferrand, 2004). Euskal
Autonomia Erkidegoko (EAE) egoera aztertzen badugu, euskal kirol-federazioetan
presidente diren emakumeen zifra % 2,4 arte jaisten da (Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundea, 2006). Presidenteordetza-postuetan portzentajea % 17,2
arte igotzen den arren, oraindik ere nabarmena da egitura hauetan emakumeen
eginkizunen bereizketa horizontala eta bertikala. Izan ere, emakumeek soilik
federazioetako zuzendaritza teknikoen % 5,6 betetzen dute.

9. Kapitulu hau Emakunde-Emakumearen Euskal Institutua erakundearen diru-laguntzaz
(07/2007PRO) idatzi da.
10. Federazioetako emakumezko presidenteen lokalizaziorako laguntza eskertu nahi diogu Kepa
Díez psikologoari.
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Jakina, egoera hau ez da soilik kirol-eremura mugatzen ezta leku geografiko
jakin batera ere, baizik eta eremu anitzetan eta Mendebaldeko gizarte gehienetan
gertatzen da. Izan ere, 80ko hamarkadaren bukaeran, kualifikazio handiko emakumeei erakundeetako ardura-postuetara iristea galarazten dieten oztopoak izendatzeko, «kristalezko sabaia» terminoa erabiltzen hasi zen (Morrison, White eta Van
Velsor, 1987). Egoera hori sortzen duten prozesu konplexuetatik metafora berri
baten proposamena sortu da: lidergoaren labirintoa. Horrek irudikatzen du askotarikoak direla batera eta ikuspuntu desberdinetatik ager daitezkeen oztopoak emakumeen goi-posizioetarako igoeran (Eagly eta Carli, 2007). Ikuspegi horretatik,
emakumeek «kristalezko sabaia» apurtu baino gehiago iskin egin behar diete
oztopo horiei.
Errealitate honetatik abiatuz, kirol-arloan arreta jarriz gero eta EAEko
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planean azpimarratzen den moduan,
ezinbestekoa da estrategia ezberdinen bidez esku hartzea «errealitate soziala
aldatzeko eta kirol-arloan emakumeen presentzia eta partaidetza areagotzeko»
(Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundea, 2006). Halaber, COEren
Emakumea eta Kirola Batzordearen gomendioen artean, kirol-erakundeen gestiokarguetan dauden emakumeei buruz ikerketak egitea ekintza-ildo interesgarritzat
jotzen da.
Horren guztiaren harian, gure ikerketa-taldeari EAEko Emakume eta Gizonen
Berdintasunerako IV Planeko E1.1 helburua lortzeko ezagupena sorraraztea bururatu zitzaion, alegia, kirol-arlo eta erakunde publiko zein pribatuetan bereizketa
bertikala eta horizontala gutxitzeko ezagupena. Hortaz, gure ikerketaren helburua
aipatu egoeretan eragiten duten aldagaiak aztertzea izan zen. Azken batean, gure
asmoa da kirol-sistemako botere-egitura eta egitura erabakitzaileetan, hots,
zuzendaritza-karguetan, emakumeen parte-hartzearen desberdintasuna gutxitzeko
esku-hartzearen diseinurako gakoak ematea.
Kapitulu honetan EAEko kirol-federazioetako eta klubetako emakumezko
lehendakariekin egindako ikerketaren berri emango dugu. Horretarako, lehendabizi
ikerketaren helburuak azalduko ditugu eta metodologia garatuko dugu. Bigarrenik,
lortutako emaitzak adierazi eta komentatuko dira hurrengo atalean. Azkenik, etorkizunari begira gai honetan kontuan hartu beharreko ondorio batzuk aterako ditugu.
13.2. IKERKETAREN PLANTEAMENDU METODOLOGIKOA
Kapitulu honetan aurkezten ditugun ikerketaren ezaugarriak, aztertuko den populazio eta ikerketa-objektuari dagokion hurbilketaren ondorio dira. Gure autonomiaerkidegoko emakume presidenteen kirol-kudeaketaren fenomenoa aztertu nahi
genuen, eta populazioa txikia izanik, datu-analisia ez zen galdera zehatzez osatutako inkesta baten bidezko metodologian oinarritu behar. Aitzitik, beharrezkoa
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zen ikerketak xede-populazioa osatzen zuten emakumeen ahalik eta datu gehien
jasotzea. Bestetik, ikuspegi metodologikoak ez zuen eskatzen aldez aurretik guztiz
zehaztutako hipotesiak baieztatzea, fenomenoa ulertzea eta azaltzea baizik. Beraz,
planteamendu horrek hurbilketa kualitatiboa eskatzen du, hain zuzen, ikertzaileek
errealitatea zenbait ideia ardatz hartuta aztertzen duten hurbilketa. Ardatz horiek
protagonisten diskurtsoarekin kontaktuan egotea ahalbidetzen dute, eta aipatu
diskurtsoen interpretaziotik datuak aztertzeko aukera ematen dute.

Egindako ikerketaren bidez, honako helburu hauei lotuta dauden ikergaietan sakontzeko asmoa genuen:
1. Ezagutzea zein diren kirol-munduko zuzendaritza-karguetan emakumeek
aurrera egitea eragozten, oztopatzen edo atzeratzen duten mekanismoak
(«kristalezko sabaia»).
2. Identifikatzea zein diren kirol-kudeaketaren ibilbidean aurrera egiteko oztopoak gainditzeko lagungarriak diren baliabide indibidualak eta sozialak.
3. Aztertzea presidentetzan emakumeen kirol-kudeaketa egoteak ea emakume
kirolarien partaidetzarako mesedegarri izan daitezkeen politikak areagotzea
eragiten duenetz.
4. Ikertzea ea EAEko emakume kirol-kudeatzaileen artean lidergo mota
ezberdina—lidergo-estilo femeninoa— dagoen.

Erdi-egituratutako elkarrizketetan oinarritutako metodologia kualitatibo baten
bidez burutu zen ikerketa. Generoan eta kirolean adituak diren bi ikertzailek, eta
generoan eta lidergo-estiloetan aditua den hirugarren ikertzaile batek ad hoc garatu
zuten elkarrizketen protokoloa, aipatu lau helburuez gain, datu-jasoketarako ardatz
izan zedin. Ondoren, elkarrizketaren teknikan trebatutako eta gaian jantziak diren
bi elkarrizketatzailek banakako elkarrizketak burutu zituzten elkarrizketatutako
presidenteekin adostutako ordutegiei jarraituz.
Aipatu protokoloak honako alderdiak jorratu zituen: profil pertsonala eta
prestakuntza, kirol-ibilbidea, kudeaketa-ibilbidea —aldez aurreko esperientzia,
kirol-kudeaketaren profesionaltasun maila, kudeaketa-ibilbideko une garrantzitsuak, oztopoak eta aurkitutako laguntzak, eta bere kudeaketaren ildoak—,
familiaren egitura eta familiako zamak, kontziliazioa, aisialdiaren antolaketa,
genero-estereotipoak kirolean eta ardura-karguetan, eta berdintasun-politikei
buruzko iritzia.
13.2.1. Lagina eta prozedura
Ikerketa egin zenean, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta EAEko kirol-federazioetako presidente ziren 15 emakumeek osatzen zuten populazioa. Presidentetzan dauden emakumeak gutxiengoa izateaz gain, euskal eta lurraldeetako kirolfederazioetako presidenteak diren emakumeak tradizioz femeninoak diren
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kiroletako edota sozialki eta komunikabideetan beste kirolek bezainbesteko oihartzunik ez duten federazioetan daude: esgriman, gimnasian, tenisean, kirol egokituan, hipikan, etab. Beraz, informazioa egiaztatzeko asmoz eta presidente diren
emakumeen esperientzia zabalagoa ezagutzeko asmoz, tradizioz maskulinoak diren
kiroletako elkarteetara (futbola edo pilota, esaterako) edota emakumeen partaidetza handiagoa den elkarteetara jo —saskibaloia—, eta elkarte mota horietako 4
emakume presidente ere elkarrizketatu genituen.
Azkenik, identifikatutako 19 pertsonetatik (federazioetako zein elkarteetako
presidenteak) hiruk ez zuten nahi izan elkarrizketatua izan. Emandako arrazoiak
honakoak izan ziren: bik (bata Arabako federazio bateko presidentea eta bestea
Gipuzkoako federazio batekoa) lanaz eta etxeko ardurez gainezka zeudela esan
ziguten, eta ezin zutela denbora-tarte bat bilatu elkarrizketarako; hirugarrena
klubeko kirol-kudeaketan egoera delikatu batean zegoen. Azken horrekin ezin izan
genuen zuzeneko komunikazioa izan. Esan behar da azkeneko lagina osatu zuten
hamasei elkarrizketatuetatik soilik batek zuela ogibide. 1. taulan elkarrizketatutako
16 presidenteen profila ikus daiteke.
13.2.2. Datuen analisirako estrategia
Elkarrizketa guztiak eginda eta audioan grabatu ondoren, verbatim transkripzioak egin genituen ondorengo azterketan laguntzeko. Aipatu bezala, datuanalisia egiteko metodologia kualitatiboa erabili genuen, eta horretarako, bi ebaluatzaileek elkarrizketak zein bere aldetik aztertu zituzten. Lehenengo irakurketa
egin ondoren, ebaluatzaile bakoitzak ikerketaren helburuaren arabera kontzeptu edo
analisi-unitateak identifikatu zituen, elkarrizketetako informazioa gure helburuetarako definitutako gaien baitan taldekatuz. Ondoren, triangulazioa erabili zen
lortutako emaitzen objektibotasuna ziurtatzeko. Aztertutako diskurtsoa definitzen
duten analisi unitateak bi ebaluatzaileen arteko adostasunaren bidez aukeratu ziren
(hirugarren ebaluatzaileak, lidergo-estiloetan aditua denak, gai honi dagozkion
edukiak aztertu zituen). Triangulazio-fase honek, batetik, azterketan eragina izan
zezakeen ebaluatzaileren baten subjektibotasun-alborapena deuseztatzea
ahalbidetu zuen, eta bestetik, metodo honen bidez lortutako datuen baliozkotasuna
areagotzeko baliagarria izan zen.
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1. taula. Elkarrizketatutako 16 presidenteen profila.

13.3. IKERKETAREN EMAITZAK
Kirol-federazio eta klubetan emakume gutxi egotearen arrazoia ulertzeko, beharrezkoa da azterketa sakona egitea. Analisiak ondorengo aspektuak kontuan hartu
behar ditu: alde batetik, presidentetzan arrakasta izateko emakume hauek topatu
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dituzten zailtasunak edo oztopoak —edo beste emakumeek izan dituztela uste
badute—, eta bestetik, presidentetza arrakastatsua gauzatzeko eskura dituzten baliabide indibidualak eta sozialak. Aipatu aspektuak atalka ezberdinduta azaltzen dira
ondoren, baina esan behar da batzuetan, elementu bera oztopoa izan daitekeela, eta
beste batzuetan, aldi berean (agertzen ez denean esaterako), oztopoak gainditzeko
baliabidea. Egoera horren adibidea izan liteke familiako zama izatea edo ez.
Halaber, ondorengo ataletan gure ikerketarako garrantzitsuak diren beste bi
gai azaltzen dira: Bata, elkarrizketatutako emakume presidenteek lidergo-estilo
femeninoa duten ala ez; eta bestea, federazioetako presidentetzan emakumeak
egoteak ea emakumeen partaidetza sustatzeko politikarik dakarren. Lehendabizi,
elkarrizketatutako emakumeon ezaugarriak laburbiltzen dituen profila eratu dugu.
13.3.1. Elkarrizketatutako emakume presidenteen profila
Ikerketa hau kirol-elkarteetako emakume presidenteen lagin handi batekin
gauzatzeko arrazoietako bat izan da zenbait oztopo topatu eta gainditu dituzten
emakumeekin egoteko aukera eman izana. Emakume horiek nolakoak diren
gertuagotik ezagutzeak, beraz, kirol-federazio eta kluben zuzendaritzan emakume
gehiago egoteko jarraitu beharreko bidea erakutsi ahal digu.

Emakume presidente guzti-guztien profil bateratu bat aipatu ezin dugun
arren, bai ikusi dugu kasu askotan agertzen zirela kudeaketa eraginkorra eragin
zuten egoerak eta ezaugarriak. Hala, gure emakume elkarrizketatuen izaera honakoa da:
– askok prestakuntza handia dute;
– kirola barrutik ezagutzen dute (kirola egin dute, entrenatzaileak edota
epaileak izan dira);
– aiurriak dira eta ongi moldatzen dira egoera zailetan;
– eguneroko kudeaketan «zentzuzkoak» dira;
– kudeaketan pragmatikotzat jotzen dute euren burua;
– komunikazio-gaitasun oso onak azaltzen dituzte;
– haien inguruko jendea antolatzeko gaitasuna dute.
Profil hau kirol-kudeatzaile izateko aski gaitasun ona duen emakume batena
da. Hau da, nahiz eta presidentetzara iristeko aurkakotasun gehiago edo gutxiago
topatu, argi dago elkarrizketatutako emakumeek posturako gaitasun ezin hobea
dutela. Gatozen norberaren klub eta federazioetako presidentetzara iristeko eta
bertan mantentzeko topatu ahal izan dituzten eragozpenak ikustera.
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13.3.2. Emakumeak presidentetzan sartu eta jarduteko oztopoak eta zailtasunak
Oztopo eta zailtasunez hitz egiteko, beharrezkoa da egitura-dinamiken erreferentzia-markoa ulertzea, bai kirol-arloan bai beste edozein eremutan —erakundeetan edo enpresetan— gertatzen direnak. Izan ere, kirol-federazio eta klubetako
(batez ere tamaina handikoak) antolamendu-giroak eta beste enpresa eta erakundeetako antolamendu-giroak elkarren antz handia dute (Pfister, 2006). Beraz,
generoak eragin handia dueneko antolamendu-giroaz arituko ginateke. Zenbat
autorek dioten moduan (Connell, 2002; Lorber, 1994, 2000; Zimmermann, 1991),
generoa norbanakoez harago eragiten duen eraikuntza soziala da, erakundeetan eta
egitura sozialetan eragiten duelako eta gure ingurunearekin ditugun interakzio
guztietan agertzen delako. Hemen ikusi ahal izan dugu nola generoa emakumeak
presidentetzara iristeko zailtasunen zeharkako eragile zein eragile zuzena den.
13.3.2.1 Giro maskulino ez-erakargarri batean murgilduta
Batzuetan eragingarriagoa da taldetik kanpoko pertsonentzat ezezaguna den
hizkuntza eta sinbolismoaren bidez azpikultura bat sortzea edo mantentzea
norberaren taldearen barruan, taldetik kanpoko pertsonen sarrerari uko egin nahi
zaiola onartzea baino. Hala, emakumeen sarrerari uko egiteko, euren gaitasun eza
argudiatuz, kontran jartzen diren joera matxistak emakume presidenteren batek
aipatzen dituen arren, esan behar da normalean jarrera hauek kontrako noranzkoan
erreakzioa sorraraz dezaketela. Izan ere, emakumeen balizko gaitasunik ezaren
inguruan ematen den edozein argudio oinarririk gabekoa da, batik bat gaur egun
duten formazio maila kontuan hartzen badugu.
«Eta bat-batean tipoak zera dio: —Hauxe: emakume bat presidente?! Zer diozu!,
erotu egin zara?!— eta beste… —Jan egingo dute—, —Zer jango naute…?— eta
dio: —oh! Ez zara benetan ari, ezta? —, eta nik: —Aizu, ni tentatzen zabiltza… hau
da, gauza bat da neuk esatea… ba ez dut gogo handirik hau aspergarria delako…
hots, ez aspergarria, baizik… hona etortzea eta orduak hemen pasatzea…—, diot, —
baina niri “tonu” horretan. Uste dut ez zaidala batere gustatzen esaten ari zarena Zer
baina, ez al naiz kapaza?! […] Nire aurkaria ez-dakit-zer izan zela, hau eta beste…
ez nuen berarekin eztabaidarik izan, beste zera zen… hau da, matxista hutsa zen…»11.

Aitzitik, antza, eragingarriagoa suerta daiteke giro maskulinoa egotea, emakumeak gizonen klub honetatik kanpo mantentzeko (‘old guy's network’). Hain
zuzen, eragingarria da ez delako gutxiespen esplizitua egiten, emakumeei arrotzak
eta parte hartzeko ezerosoak iruditzen zaizkien interakzio-kodeak erabiltzen direlako baizik. Batzuetan gizonen taldeetan erabiltzen den hizkuntza edota harremanak izateko modua da; izan ere, iruzkin matxista edo ezegokiak egiten baitira.

11. Kapitulu honetako transkripzio guztiak itzulita daude; elkarrizketak jatorriz gaztelaniaz egin
ziren.
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«Eta dio, (ni emakume bakarra, eh!): […] —Bukatu egingo dugu; orain bukatuko
dugu, beste egun baterako geratu beharko dugu hemen Isabel12 dagoelako, eta
bestela gaur gauean senarraren eta seme-alaben afariaren dilistak erreko zaizkio—».

Oro har, honen guztiaren ondorioz emakumeentzat oso erakargarria ez den
giro maskulinoa sorrarazten da. Horren harian, elkarrizketatutako emakumeren
batek emakume modura bakardadea sentiarazten duela esan zuen.
«Eta bat-batean gauza pila batera gonbidatzen zaituzte…eta nik diot: —Ai ene!, nik
ez dut joateko gogorik—, gero oso bakarti sentitzen naiz… guztiak gizonak dira, niri
interesatzen ez zaizkidan elkarrizketak dira, zera… […]Orduan, beti sentitu naiz
batez ere hasieran, […] leku horietan jokoz kanpo sentitu naiz…»

Orain arte esandakoak hauxe uzten du argi: estrategia zorrotz eta maltzurrak
badaudela, eta kasu askotan inkontzienteak ere, zeinak oinarria ematen baitiote boterearen hierarkian igotzeko gizon batzuenganako beste gizonen sostengua dagoelako ideiari. Gizonen gaitasunen inguruko igurikapenak berrindartzen dituzten «sare
txirikordatuak» dira. Sare horiek gizonentzako pentsatuak dira eta beraientzat egokiak diren hautaketa-mekanismoak sortzen dituzte. Zuzendaritzara jotzeko aspirazioa duten gizonenganako sostengu informala bultzatzen dute sareek, eta aldiz,
emakumeak desanimatzen dituzte (era informalean, jakina), edota horrek ekar ditzakeen arriskuak eta zailtasunak gogorarazten dizkiete (Díez, Terrón eta Anguita,
2006).
13.3.2.2 Familiako bizimoduarekin kontziliatzeko ordutegi bateraezinak

Emakumeek, oro har, organizazioetan, eta batez ere kirol-federazio eta klubetan parte hartzeko garrantzia duen beste aspektu bat ordutegia da. Erakunde
horietan batez ere arratsaldean (edota gauean) eta asteburuetan kudeatzen da
kirol-jarduera; ordutegi horiek ez dira bateragarriak familiako kontziliazioarekin (ez dugu ahaztu behar oraindik ere, kristalezko sabaia egotea eragiten duen
generoko rolen banaketa desberdina gertatzen dela; ikus adibidez, Eagly, Wood
eta Diekman, 2000). Kirola bezalako aisialdiko jarduerak lanaldia amaitzen denean egiten dira, eta ordutegi hori betetzea beharrezkoa da egituraren oinarrian
dauden kirolari eta klubei zerbitzua emateko.
«Bilerak: orain Aldundiak […] dio… ez daudela emakumeak, emakumeak motibatu
behar ditugula, ez-dakit-zer… nik esaten diet: […]—baina, konturatzen al zara zein
ordutan jarri duzun bilera?… —eta berak: zazpi eta erdietan—… baina zuk uste duzu
emakumeok zazpi eta erdietan etor gaitezkeela?»

12. Kapitulu honetan ematen diren izen guztiak aldatuta daude, anonimatua hobeto gordetzeko
ahaleginetan.
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13.3.2.3 Espazio publikoa vs espazio pribatua
Kirol-egituren goi-karguetan emakumeak ez egotea (edo karguetatik alde
egitea) ulertzeko, garrantzitsua da espazio publikoari edo espazio pribatuari
emakume hauek eskaintzen dieten energiaren inguruko gatazka kontuan hartzea.
Zenbait kasutan gure elkarrizketatuek kirol-kudeaketan ibilbidea egiteko aukera
izan duten arren, familia behar bezala zaindu ezin izatea pentsatzeak boterepostuari uko eginarazi die. Beste zenbait kasutan, familiarekin edota lagunekin
gozatzeko nork bere aisialdia berreskuratzeko beharra azaldu dute. Azken batean,
beste interesak egoteak, norberaren espazio pribatuaz gozatzeko aukera ematen ez
dieten karguetatik aldentzen ditu.
«Aukera gehiago dituzte kalean gehiago egoten direlako. Emakumea etxean gehiago
geratzen da. Agian gogoa duelako […] Zer nahi duzu esatea?… ni lanetik ateratzen
naizenean… nere ilusio bakarra etxera joan eta telebista ikusteko sofan etzatea da,
kaxa tuntuna…, eta berdin dit. […] Agian… nire senarrak kalera joatea nahiago du…
ez… ez baxoerditan ibiltzea… bada, ez da, baina agian beste batzuek diote… aizu,
hemen ofizinan geratu naiz, ofizinakoekin…oraintxe noa […] Bai… eta batzuetan…
noski… pasioak eta beste… nik uste dut emakumeak beste lehentasun batzuk
dituela».

13.3.2.4. Interes gutxiago postuan probetxua ateratzeko edo boterea
lortzeko gailentzeko
Elkarrizketatutako emakumeak federazio eta klub ezberdinetan aritzen dira:
horietako zenbait federazio/klub txikiagoak dira (banako gutxiagok parte hartzen
dute kirol horretan edo eremu geografiko txikiago batean kokatzen dira). Beste
batzuek, aldiz, eragin handiagoa dute bazkide gehiago dituztelako edota federazioa
kokatuta dagoen eremu geografikoa zabalagoa delako. Garrantzitsua da bereizketa
hau egitea, izan ere, kirol-organizazio «txiki» gehienetan ez zen lehiarik egon:
presidentea, ardura beste inork hartu nahi ez zuelako hautatu (edo bultzatu) zuten.
«Ez, ez, ez… hori bozketaz egin behar da, eh… bada, eh… hor edozein pertsona
aurkeztu zitekeen… eta han ez zen inor aurkezten […] Nik esan nuen, tira, ez badago
beste aukerarik… egia esan niri ez zait axola egitea, ezta gutxiago ere, baina nik nere
burua eskaintzen dut».
«Ba nahi gabe [Federazioan sartzea]. Ez nuen nahi, soilik… ia, behartu egin niduten
kasik eh?… ba… bai, aldatu beharra zegoen, aldaketa bat nahi zuten eta tira, eta…
eta nik ez nuen nahi… ez nuen nahi oso lanpetuta nengoelako, gauza asko egiten
nituelako, eta nik uste dut federazio baten ardura hartzeko, orduak eman behar direla,
orduak. Eta ez bakarrik… denbora librea izan arren…, eman behar duzu… zera baina
ordu gehiago eman behar dira…»

Aitzitik, eragin handia duten federazio/klubetan badaude presidentetza lortzearren lehiatzen diren hautagaiak. Horren azpian dago presidentetzari loturik
dauden irabaziak lortzea, askotan, hautagai den presidente hori murgilduta dagoen
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negozioetarako kontaktuak; besteetan, boterea edukitzeko eta botere hori erabiltzeko aukera izaten da norbera hauteskundeetara aurkeztera bultzatzen duena.
Horrela, literaturan ikusi da emakumeek boterea besteekin konpartitzeko baliabide
gisa kontsideratzen duten bitartean, gizonek kontrolerako bidetzat hartzen dutela
boterea (adibidez, Jacobs, 1991, Druskat-en lanean aipatua, 1994; Rosener, 1990).
«Ni ez naiz aritzen urlia sandiarekin hizketan ari den edo ez begiratzen, edo
negozioak egiten, bertan dauden enpresariekin, edo politikariekin, edo ez-dakit-zer,
edo badakit-zer… gauza horiek guztiak negozio hutsak dira… horixe da istorio hau
guztia… […] Gehienak negozioak egitera joaten dira».
«Eh… boterea eta itxuragatik. Botere asko eta itxura asko. Ia, ia botere eta itxurarena
azaltzen dudan. Zuzendaritza postuetan ospea eta irabaziak lortzeko bi modu daude:
bata, kasu honetan, ez da ekonomikoa, baina badago zeinentzat botere posizioa irabazia den, ordezkaria izatea… bua! Guztia… hotel batera joatea, ordezkari gisa joatea,
hori, ahal badute… gure kasuan ez, oso federazio txikia baita. Baina askok...
ordezkaritzarekin, zenbait pribilegio dituzte, beste modu batean izango ez lituzkenak».

Emakume presidenteek, federazio/klub «txikietakoek» zein handietakoek, ez
dute botere maila hauek lortzeko interesa azaltzen. Aitzitik, presidentetzan egoteko
motibazioa «gauzak egiteari» loturik dago, alegia, ekintza zehatzak abiarazteari
eta, oro har, federazioa/klubagatik lan egiteari.
«Ni leku horietan lekuz kanpo sentitu naiz…ni neurea egitera joaten naiz, ez naiz
txutxumutxuka aritzeko joaten, ni ez naiz politika egitera joaten, eta ez naiz negozioak egitera joaten».
«Emakumeak ez du hainbesteko ohitura lurraldea markatzeko, emakumea kudeaketan oinarritzen da, zera egitea…helburu bat jartzen du eta horren bila joaten da…
Orohar, beti egoten dira salbuespenak, gizonen zein emakumeen kasuan, baina
emakumeak gehiago eh… praktikotasuna bilatzen du, hau da: helburu bat, helburuaren bila joaten da… eta da… behar den moduan, modu erraza, esfortzu minimoa,
gizona ez. Gizonak… zera… helburuak lortzen ditu, antzeman dadila hori lortu
zuela».

13.3.2.5 Kristalezko sabaitik kristalezko amildegira
Organizazioen arloko literaturan asko aipatzen den aspektu bat, eta gure elkarrizketatuen eskutik baieztatu dena, honakoa da: kristalezko sabaia hautsi egiten da
«kristalezko amildegia» sorrarazteko. Emakumeak organizazioetako goi-karguetara iristeko dagoen sabai ikusezina, askotan, porrot egiteko aukera handia dagoen
egoera kritikoetan zeharkatu egiten da. Hala, zenbait emakume, zuzendaritza
hartzeko egoera ezerosoa denean iristen dira presidentetzara (sosik gabe dagoenean, barne-krisia, klubaren emaitza txarrak eta mailaz jaisteko aukera asko
daudenean). Hauek guztiak, gizonak boluntario aurkezten ez diren egoerak dira.
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Arriskua gain hartzeak, norberaren ardura-zentzuari erantzunez, amildegiaren
ertzean jartzen ditu emakumeak.
«Gizon presidente bat egon zen eta desastre hutsa izan zen… […] dimitituarazi
zuten, sekulako zuloa egin zuen… Orduan dimititu egin zuen; dimititu egin zuen eta
aro berri bat hasi genuen… eta berriz ere ni aurkeztu nintzen, inor ez zen aurkeztu».
«Errebotez… errebotez, ni sartu nintzen […] zera gertatu zen… federazioetako
errebolta hauetako bat gertatu zen, Presidenteak dirua eraman zuela, ez-dakit-zer,
badakit-zer eta guztia airean geratu zen eta orduan entrenatzaileak bildu ginen eta
aita batekin hitz egitea lortu genuen, […] eta Presidentetza berak har zezan bultzatu
genuen, orduan, ni Presidenteorde jarri nintzen. […] Berak Presidentetza utzi zuen
eta orduan errebotez ni sartu nintzen, eta ordutik…»
«Ba… ez zegoelako ezer… ez liburuak ez kontuak, ez… ez dirua… zenbaki gorriak…, ez… desordena eta erabateko kaosa, niretzat behintzat… niretzat. […] Izan
zen…, niretzat gogorra izan zen baldintza horietan sartzea edo egoera horretan.
Berria izan eta gauzak egin nahi izateaz gain…, puff, zera da… oztopo bat da, hau
da…, ez…, ez…, ezin duzu aurrera egin… ez dago guztia konpontzeko denborarik,
gero bestalde abokatu baten bidez zera nahi zen, ba…»

13.3.3. Oztopoak gainditzeko baliabide indibidualak, sozialak eta politikoak
Aurreko atalean esan berri dugun moduan, oztopo eta eragozpenez hitz
egiterakoan, garrantzitsua da eragin sozial handiagoa edo txikiagoa duten federazio
eta kluben arteko bereizketa kontuan hartzea. Hala ere, elkarrizketatutako emakumeen artean badaude presidentetzan egoteko lagungarri suertatu diren familiarekin
zerikusia duten edota beste zenbait egoera pertsonal eta sozial.
Asko aipatzen den aspektu bat kirol-organizazioaren barne-egitura edo zuzendaritzan dauden lankideek edo beste agenteek (kirolariak, gurasoak, batzarkideak
edota klubak) emandako sostengua da. Sostengu hau, agente hauek emakume
presidenteek postu horretarako balio dutela eta kudeaketa-gaitasunak dituztela
pentsatzen dutelako gertatzen da. Emakume presidenteek besteengandik sentitzen
duten sostengua ez da soilik agintaritzara iristean agertzen den zerbait, agintaritza
osoan zehar mantentzen den ezaugarria baizik. Haatik, elkarrizketatutako emakumeren batek esan zuen jarraitzeko arrazoietako bat ingurukoen sostengua sentitzea
dela.
«Ez, bazegoen jendea… izan ere, ni proposatu ninduen jendea egon zen… nik egin
nezan proposatu zidana… lagundu ninduena… eta haiek, haiek izan ziren azkenean
ni hemen egoteko bozkatu zutenak, ez? […] Klubetan eragina duten pertsonak ziren
[…] Ez, egia esan izan nuen… babesa izan nuen… ezagutzen ninduten, kezkatsua
naizela zekiten… eta… jende gehienak… babestu ninduen».
«Nik erabateko sostengua izan dut… egia esan, erabateko sostengua izan ez banu, ez
nintzateke hemen egongo».
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Bestetik, nolabait, egituretan sentitzen duten laguntzaz gain, maiz aipatzen
dute eragin handia duela erabakiak hartzeko orduan babesa ematen duen lantalde
bat izateak. Egoera zailei edo presioa eta presa dagoen uneetan aholkua eskatu ahal
izateak edo babestuak sentitzeak lasaitasuna ematen diete beren erabakietan. Ondoren aipatuko dugun moduan, hain zuzen taldeak kudeatzeko eta lantalde on batez
inguratzeko gaitasuna, zein delegatzen jakiteak, literaturan lidergo femeninoan
aipatzen diren ezaugarriak dira (adibidez, Eagly, Carli, 2003a, 2003b; Helgesen,
1990; Rosener, 1990).
«Presidente batek delegatzen jakin behar du…»
«Baita jendearekin harremanak izatea eta laguntzaileak bilatzeko motibatzea ere, hau
da, hemen oinarrizkoa da kolaboratzaile onak izatea. Umm…batek bakarrik ez du
ezer egiten. Inplikatzen den jendea bilatu behar duzu».
«Oinarrizkoa da zuk dituzun gabeziak ordezkatuko dituen taldeaz inguratzea, batek
ezin du guztia jakin… Baina talde on bat izanda… Hori oinarrizkoa da… Eta gero
batek jakin behar du… mmm… taldetik ahalik eta hoberena ateratzen…»

Familiako egitura (eta honen barne-egituraketa) ere aspektu garrantzitsua eta
lagungarria da presidentetzako lanak egiteko. Emakume hauek beste emakumeek
baino familiako zama txikiagoa dutela esan genezake. Hau da, elkarrizketatu
genituen emakume batzuek ez dituzte sema-alabak, edota edukiz gero, hauek jada
helduak dira, independenteak, beraz. Seme-alabak dituztenen kasuan, hazkuntza,
bikotekidearekin edo familiako sareko beste kideen inplikazioaren bidez gauzatzen
da. Horren harian, kontuan izan behar da ikerketa askok azpimarratzen dutela
familiako zama dela emakumeak ardura-postuetara iristeko oztopo nagusietakoa
(adibidez, Chinchilla eta León, 2004; Cuadrado eta Morales, 2007; Martínez-Pérez
eta Osca, 2004; Sarrió, Barberá, Ramos eta Candela, 2002). Horrela, presidentearen familiako erritmora egokitzen den taldea edukitzeko garrantzia ere aipatzen
dute. Halaber, emakume presidente hauek dituzten lanen ordutegien malgutasunak
kirol-federazio/klubeko kudeaketa-lanekin tartekatzea ahalbidetzen die.
«Ea ba, eh…, ez dakit nire bikotekideak nola jasaten duen, baina tira, eh… gehiago
igertzen dut seme-alabak dituztenengan,.. .edo… eta orduan diote: “Jo! Ezin dut,
honegatik, lehiaketa honetara joan nahi dut baina nire alaba gaixorik dago edo… nire
emazteak dio jada hau… ez, nire senarrak jada…”; eta hori asko nabaritzen da. Nire
kasuan, familiarik ez dudanez, bada… nahiko ondo daramat».
«Ez dut arazorik izaten bat-batean bilera batera joan nahi badut, Eusko Jaurlaritzarekin dela, goizez joan behar dela, edo dena delakoa, nahikoa uzten didate […] Bai.
Ezin huts egin dudan laneko zerbait ez bada, hau da, oso malguak dira horretan. […]
Gero, bada, orduak errekuperatzen ditut… edo dena delakoa, beraz, oso ondo, oso
pozik».
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Era berean, elkarrizketaturen batek aipatu du emakumeak organizazioetan
egoteak modernitate-giroa sorrarazten duela eta hau lagungarria izan daitekeela
emakumeak presidentetzara iristeko. Horrela, esperientzia, abileziak eta izaeragatik posturako egokitzat hartzen diren eta prestakuntza handia duten emakumeei
postura iristen uzten zaie, eta horrek mesede bikoitza egiten dio erakundeari: batetik, gaitasun gehien duen pertsona egotea postuan, eta bestetik, emakumea izanik,
politikoki zuzena den arauen baitan jokatu izanaren modernitate-itxura ematea.
«Emakume izateak ateak zabaldu dizkit […] Modan gaudelako, eta jende guztiak
politikoki zuzena izan behar du…, eta leku guztietan egon behar gara… hala izan
behar garelako… hainbeste kuota eta, laguntzen du eta…»
«Zeren…, zera…, berdintasun politikengatik ere bai, emakumerik ez zegoelako deitu
baitzidaten […] eta niri deitu zidaten».
«Aurreko presidenteak zera… emakume baten eskutan utzi nahi zuela esan zidan,
federazioko presidentea emakume bat izateko garaia zela uste zuela […], eta…, esan
nuen, ba bai. Hau da… Bere ikuspuntua kontuan hartuta… federazioa norantz joan
behar zen, esan zuen: ‘Emakume bat egoteko garaia da’, organizazio baten
aurrerapenaren irudi delako».

Bestalde, emakumeak ardura-karguetara iristeko, beste esparruetan (politikan
zehazki) plantetatu izan den (eztabaida edo praktika mailan) estrategia bat izan da
kuota jakin batzuk ezartzea, hau da, sexu bietako portzentaje orekatuak lortzeko,
alegia. Horren inguruan ez dirudi erabateko adostasunik dagoenik elkarrizketatuen
artean. Gauzak horrela, presidente batzuek balioari soil-soilik erreparatu behar
zaiola aldarrikatzen duten bitartean, bada kuotak ezartzearen alde agertzen denik,
gutxiengoa izan arren. Hau nolabaiteko gai tabua izan daiteke dagoeneko ardurapostuetan daudenentzat, euren balioagatik soilik aukeratuak izan direla edo izan
daitezkeela defendatu dutelako, eta emakumeak iristen ez badira, kualifikazio ezagatik dela deritzote, kristalezko sabaiaren kausak onartu gabe. Kuotak ezartzea
aldarrikatzen dutenak, ordea, kristalezko sabaia ikusezina igartzean, aldeko legeria
ezartzea eskatzen dute.
«Batzuek galdetu zidaten ia zer iritzi nuen zera… kuotei buruz… ze emakume asko
eskandalizatu egiten dira kuota dela eta ez dela… ba ni ez… […]—kuotak zera
ahalbidetuko du… ez izatea bidezkoa kargu batean merezi ez duen emakume bat
egotea—, eta esan nion, egun horretan berdintasuna lortu dugula esan ahal izango
dugu, esan nion… berdintasuna lortu dugu… nik karguetan emakume ez-bikainak
egotea errebindikatzen dut, horrela… ze karguetan konpetzentzia gutxiagoko gizonak
daude… ba nik konpetentzia gutxiagoko emakumeak egotea ere nahi dut… master
cum laude bat egin behar ez izatea kargu bat eman diezaguten… orduan, norberaren
botu bidez ez diguzuenez ematen, ba legez eman beharko diguzue. Begira, nik horixe
errebindikatzen dut».
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«Gizon bat kargu batera iristen denean, ona dela uste dugu… eta gero, karguan denbora pasa ahala bere baliozkotasuna apurtzen du agian ez duelako balio… emakume
bat kargu batera iristen denean, ez duela balio uste dugu, eta gero, karguan bere
gaitasuna erakusten du. […] Erakutsi egin behar dugu, balio dugula, denbora ematen
diogula eta esfortzua egiten dugula… Aizu, ba ez… Zuek bezala izan nahi dut».

Orain arte aipatutako aldagaiek familiako egitura edo zenbait egitura sozial
eta politikorekin zerikusia dute, baina badaude ere zenbait ezaugarri indibidual
—nor bere nortasuna kudeaketa-estilora aplikatuta— presidentetzara iristeko eta
bertan ondo moldatzeko garrantzitsuak direnak. Elementu asko aipa zitezkeen
arren, uste dugu batik bat ondorengo hiru aspektuetan laburtu daitezkeela: jendea
eta erakundeekin harremanak egiten jakitea, pragmatikoa izatea, eta «zentzuduna»
(edo arrazionala) izatea presidentetzaren eguneroko lanean. Kargu hauetan harreman-gaitasunak edonorentzat ezinbestekoak diren arren, pragmatismoa (eta baita
«zentzuduna» izatea ere, elkarrizketatutako emakume askok aipatu baitute), arlo
ezberdinetan (profesionala, familia eta aisialdia) zereginak dituzten emakumeen
ezaugarriak dira. Hala, agenda beteta duten emakumeek pragmatismoa erabiltzen
dute ardura guztiak bete ahal izateko. Aitzitik, zenbait gizon gai bat luzaroan
eztabaidatzen egon daitezkeen bezala, emakume presidenteek irtenbidea bilatzen
dute edo erabakia ahalik eta modu zuzenean hartu nahi izaten dute. Auzi bat konpontzeko modua aurkitzen ez denean, pragmatismoa helburu, elkarrizketatutako
emakumeren batek dio komenigarria dela laguntza puntuala bilatzea eta eskatzea.
«Zentzuduna izaten, horrelaxe, zentzuduna izaten… esku artean zer duzun jakiten,
edo ahal duzuna… zer daukazun eta nora iritsi zaitezkeen. Beti harago iristen saiatu
behar da, baina airean gazteluak egiten saiatu gabe, hots… hau da, hankak lurrean
izan behar dira zartakoa ez jasotzeko…»
«Gu zera gara… askoz ere praktikoagoak, ez?, gauza askotan… Ba hori: nik ez dut
nahi ez-dakit-zer ematen didan azken belaunaldiko ordenagailua; daukaguna aprobetxatzen da eta impresora erosten dugu hori baita behar duguna, edo… gauza horiek
bada zentzutasuna erabiltzea da… eta gero […] batzarretan, erabakiak hartzeko
orduan, nik hartzen dut erabakia, noski, esan dizut hau asamblearioa dela, eta nik
uzten dut, ez-dakit-zer naizela erakutsi behar ez dudanez, gehien dakienak gidatu
nazan uzten dut, horixe baita… egin behar dena, ezta?…, Tira, nik laguntza arazorik
gabe eskatzen dut, ni ez naiz gutxietsita sentitzen… esaten diot: “aizu, Marcelo,
lagundu iezadazu hara[…] nik horretaz ez dakidala ezer eta horrela zuk hitz egin
dezakezu»
«Esan nahi dut… ez dakit… ni oso praktikoa naiz… eta azkenean ez naiz zailtasunak
ikusteko gelditzen… hau da, bizitzan zaitasunak daude, beti… arlo eta eremu guztietan… orduan, ezin zara gelditu…eta zailtasun batek zu blokeatzen utzi… aurre egin
behar diozu. Eta konpontzen saiatu…»
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«Federazioak gizonez beteta daude, orduan testosteronaz beteta daude. Eta orduan,
guztia nire potroiengatik denez… Bada, hori, bat-batean emakume bat, horixe, ez
daukagu…, praktikoagoak gara».
«Bai, beraiek (gizonak) edozein ordutan joaten dira Federaziora, hamalau ordu zera,
Federaziotik pasatzen dira… guztiak goiz erdialdean joan daitezke…, Federaziora…,
bata edo bestearekin bazkaltzera joan daitezke, bata edo bestearekin afaltzera joan
daitezke… Beren “trapi” guztiak…, “trapitxeoak” kakots artean, hau da, beren papeleo guztiak eta dana bazkarietan konpontzen da, afarietan, bileretan eta horrelako
gauzetan… Emakumeok normalean ez dugu denborarik».

13.3.4. Emakume presidenteen eta emakume kirolarien partaidetza bultzatzeko
politiken arteko lotura
Elkarrizketatutako emakume asko sentsibilizaturik daude emakume kirolariei
dagokienez; litekeena da gehienek kirol hori (edo beste batzuk) egin dituztelako
izatea. Hala ere, federazio edo klubetan emakumeak presidente izateak ez du
harreman zuzena kirol horretan emakumeen kirol-partaidetza sustatzeko neurriak
ezartzearekin. Gai honen gainean iritzi ezberdinak azaltzen dituzte presidenteek.
Batzuentzat ez da beharrezkoa neurriak hartzea, egun emakume kirolariek aukera
berdinak dituztela uste dutelako. Beste batzuek, aldiz, beharrezkoa dela diote;
gainera, zentzu horretan aldeko ekintzaren bat egin izana onartzen dute. Kontuan
izan behar da dagokion federazio/klubaren feminizazio/maskulinizazioa; izan ere,
feminizatuetan ez baitute uste emakumeen kirol-partaidetza sustatzea beharrezkoa
denik; baina kirol maskulinizatuetan ere ez dago ikuspuntu bakarra emakumeen
partaidetza bultzatzeko neurriak hartzeko beharrari dagokionez.
«Agian ez da egon futbola edo taldeko kiroletan azaltzen den maskulinitate haina,
betiko kiroletan azaltzen dena, baloikoak, beti ere, hasiera guztiak maskulinoak izan
dira, ezta?, […] Antolatzen diren lehiaketak [bere kirol-modalitatean] berdinak dira
emakume zein gizonentzat».
«Aukera berdinak dituzte guztiek… guztiek, guztiek… begirale izateko zein
instruktore izateko…, guztia gizonen berdina…»
«Nire ustez egun kirola egiten ez duen emakumeak nahi ez duelako da… Uste dut
nahikoa sustatu dela, nahikoa emakumeen partaidetza kirolean, eh, uste dut gauzak
ezin direla oparitu, eh, uste dut ezin dela inondik sustatu: “ah, zuzendaritza postuetan
emakumeak egon behar direla”, eeez, emakumeak egon behar dira baldin eta nahi
badute… eta prestakuntza badute, baina, batez ere, baldin eta nahi badute…Eh, gaur
egun, neskek edozein kirol egiten dute».
«Mmm… nik… sustatu egin beharko litzateke. Hori bai, eh?, bultzatu, edo […] Zenbait arlotan… emakume kopuru handia badago eh…, tira ba, diru-laguntza batekin
edo sarituko litzateke, ez? […] Niri behartzeak beldur pixka bat ere ematen dit zeren
eta behartzea… […] eta… hori… nik prestakuntza bera duten bi pertsonen artean…
ez? Emakume gutxiago dagoela jakinda… ba nik emakumea aukeratuko nuke, batik
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bat bada, hain zuzen, bada… koherentzia gehiago izan dezan… bizi garen gizartearen isla izan dadin ez?… baina… beti ere, prestakuntza bera badute eh? […] Guztia
oinarritik hasi behar da ez?, nik uste dut. Atzetik. Atzetik… berdintasuna egon
dadin…»
«Orduan, zer ari gara egiten? Bultzatzen [modalitate femeninoa]. Zertarako? Jendea,
emakumeak, jokatzera animatu daitezen […] Esate baterako, neskatoak etor daitezen
eta emakume jokalari profesionalak eredutzat izan ditzaten… haiek jokatzen ikustea
motibagarria izan dadin. Inoiz profesionalak… izango ez garen jokariak, ezta jokalari
onak ere, ezta?, baina gustoko dugunak…, bada jokatzen jarraitzeko motibazioa izan
dadin eta… txapelketetan parte-hartzeko ere bai, eta partaidetzari beldurra galtzeko… eh… lehiakortasunari beldurra galtzea, lehiakortasuna ona dela… agresiboa
ez bada ona dela, ez?»

13.3.5. Lidergoko-estilo femeninoa aztertzen
Bestalde, gure elkarrizketatuen artean lidergo-estilo femeninoa agertzen ote
zen aztertzeari arreta berezia eskaini genion. Horrela, emakume hauek zuzendaritzan izandako esperientzien deskribapenaren bidez, partaidetzako kudeaketaestiloa erabiltzen dutela egiaztatu ahal izan genuen. Talde-lidergo estilo honetan,
kudeaketa talde-lanean oinarritzen da; hau da, erabakiak hartzeko prozesua aholkuemailea da eta taldeko beste kideekin partekatzen da. Azken batean, emakume presidente hauek protagonismoa eskaintzen diete beren laguntzaileei. Horiengan konfiantza dute eta erabakiak haiengan delegatzen dituzte, presidentetzaren arrakastarako ezinbestekotzat hartzen dituztelako. Horregatik, haiekin boterea eta informazioa partekatzen dituzte. Zenbait kasutan ikusi ahal izan dugu presidenteak bere
postuari garrantzi gutxi ematen diola eta taldeko gestioaz hitz egiten duela. Lidergo mota hau ohiko lidergo maskulinoarekin kontrajartzen da, non boterearen kontrola, norberaren baieztapena eta karguan egotea den garrantzitsuena.
«Ez… nik ez dut nahi nire iritzia garrantzitsuagoa izatea… nik… nik guztiei % 100
entzun nahi diet. Niretzat… besteen iritzia oso garrantzitsua da… ni ez nago gai
guztietan jantzia…»
«Eta erabakiak hartu behar dituzu noski… eh… une jakin batean… baina… ni
taldeko lanaren aldekoa naiz…»
«Bai, bai, guztia banatzen dugu, eh! […] Hemen guztia… taldean erabakitzen da».
«Nik uste dut jendearengan konfiantza izan behar dela ez? Eta delegatu. Hau da, uste
dut zuzendaritzan dagoenak jendearengan konfiantza izan behar duela eta taldeak
egin behar dituela».
«Zuk dituzun gabeziak osatzen dituen jendeaz inguratzea oinarrizkoa da, zuk ezin
duzu guztia jakin…»
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«Zera… nik diot: “aizu, Carlos, lagundu iezadazu nik ez bait…”; bera gustura, noski,
protagonismoa emateaz gain… hori ere egin behar dela, ez? …, talde bat bagara…
Azken batean, presidentea… izen hutsa da, besterik ez, niretzat, eh? Halaxe ikusten
dut nik».

Halaber, literaturan aipatzen diren lidergo femeninoaren beste ezaugarriak
honakoak dira: entzuteko gaitasuna, besteei arreta jartzeko gaitasuna eta argudioak
emateko gaitasuna. Ezaugarri hauek, oro har, gestiorako emakumeek gizonekiko
duten abantaila dela uste da, eta geuk ere topatu ditugu gure elkarrizketatuen adierazpenetan. Beraz, aipatu ezaugarriak estereotipikoki gizonezkoen autoritatea
inposatzeko estiloarekin kontrajartzen dira (ikus Eagly eta Carli, 2003a, 2003b;
Eagly, 2005).
«Nik uste dut oinarrizkoa… jendea entzutea dela baina… pertsonei. Zein arazo dituzten ikustea…, mmm… zergatik ez dauden gustura».
«Ba nik uste gehiago entzuten dakigula… eta nik uste dut zera gaudela… uhmm, ez
garela noranzko bakarrekoak, nik uste guztiaz gehiago konturatzen garela, ez? Gauza
gehiago izan ditzakegula gure baitan eta guztia zera ikusten dugula… objektiboago…
orokorrago, ikuspegi orokorrago batetik. Nik uste dut gizona zerago dela, pum!»

Lidergo-estilo maskulinoa ez bezala, elkarrizketatutako emakumeek harremanetara orientatzen den lidergoa azaltzen dute. Estilo hau barneratzen duten pertsonak, batik bat, taldekideen ongizate eta gogobetetasunean oinarritzen dira eta besteekiko harremanei garrantzia ematen diete (Cuadrado, 2001). Gainera, estereotipikoki femeninotzat hartzen den estiloa litzateke hau (Cuadrado, Morales eta Recio,
2008; Eagly eta Johnson, 1990). Aspektu formalei baino, gure elkarrizketatuek
garrantzi handiagoa ematen diete harremanei; zuzendaritza-taldeko kideekin zein
federatutako kirolariekin dituzten interakzioak gogoko dituzte.
«Nora joan behar duzun jakiteak eta gainera jende hori… ezagutzea, ba oso
garrantzitsua da».
«Ez, nik uste dut jende guztiari irekia izan behar dela… hori garrantzitsuena da…
hau da, guztiei aurrez-aurre hitz egitea eta behar denean beraiengatik ere aurpegia
ematea… baina… guztiekin atsegina izatea… hau da, ez dut uste horretarako beste
inongo gaitasuna izan behar denik».
«Ni presidentetzan gustura nago zera… zera… pertsona atsegina naiz, esan nahi dut,
nik neure burua zera… nik jendearekin egotea gustuko dut… eta… jendearekin
interakzionatzea eta jendea ezagutzea eta beste gustuko dut».
«Eh, uste dut eskua eman eta… bizkarra ukitze hori eta… jantzia eta gorbata eta…
itxura hori… emakumeek baino askoz hobeto dakite gizonek hori egiten… baietz
uste dut, baina benetan emakumeok… beste zera dugu… beste lehentasunak ditugu,
uste dut zera…, eh… emakumeok… em…, uhm…, ikus dezagun, eh, uste dut gehiago arduratzen garela… zera… behealdeaz…, zera…, ez zaigu axola munduko txapel-
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duna izango den mutikoak…, tira, axola zaigu… baina kirolari horien guztien beste
zenbait aspektu pertsonal eta humanori ere erreparatzen diegu […] Askotan eta
orduan beste zera ikusten dugu, beste alderdi bat, eurek ikusten ez dutena».

13.4. ONDORIOAK ETA ETORKIZUNERAKO GOMENDIOAK
Tradizioz, kirola ez den gizarteko beste diziplinetan, denboraren poderioz generodesberdintasunak desagertuko zirela uste zen (Pfister, 2006). Ondorioz, ikuspuntu
horren arabera, etorkizunean, ondo prestatutako emakumeek eskaileran gora egin
ahal izango zuten eta gizonekin familiako ardurak eta lidergo-zereginak banatuko
zituzten. Baina egungo datuen arabera (Wirth, 2001), eskailera orain hogei urte
bezala mantentzen da eta hori ere kirol-arloari aplikagarria zaio (Pfister, 2006).
Horrexegatik, tamalez, eta ikerketa honetan ikusi ahal izan dugun moduan, generoardatz hori oraindik ere azterketa-plano baliagarria da federazio eta klubetako
emakume presidenteek aurkitzen dituzten zailtasun eta oztopoak ulertzeko.
Pasa den mendetik, batez ere 70eko hamarkadatik, emakumeak kiroleko
lidergo-postuetan ez egoteko egon daitezkeen arrazoi ugari proposatu dira, eta
batik bat, lanbidea eta familiaren zama eta kirol-organizazioen politika-dinamikak
aipatzen dira (Pfister, 2006). Autore horrek hauxe azpimarratzen du: adostasuna
dagoela adieraztean kristalezko sabaia elementu indibidualek zein egiturako elementuek osatzen dutela, eta elementu horiek guztiek emakumeengan eragina dutela,
prestakuntza eta gaitasun indibiduala dena delakoa ere. Aipatu elementuak gure
ikerketan ere identifikatu ditugu, baina baita, kirol-arlotik kanpo gertatzen den
moduan, kristalezko amildegia (Glass Cliff) delako fenomenoa ere ageri dela ikusi
ahal izan dugu (Cuadrado, Navas eta Molero, 2006; Ryan eta Haslam, 2005a;
Ryan eta Haslam, 2005b; Ryan, Haslam, Hersby, Kulich eta Wilson-Kovacs,
2009). Egoera normalizatuetan postu horietara iristeko zailtasunak izanda, antza,
emakumeek barneratu edo onartu dute gestiora iristeko modu bakarra egoera kritikoetatik edota arriskua duten egoeretatik abiatu behar direla. Ondorioz, hasieratik
epe laburreko helburu minimoak ezartzen dituzte, eta soilik hasierako eragozpen
horiei aurre eginez gero izango lukete aukera egitasmo handiko gestio-estrategia
garatzeko.
Halaber, ibilbide hau abiarazi nahi duen emakume batek eskakizun handiari
aurre egin behar dionez, zenbait gizon presidenteren aldean, emakume presidenteen prestakuntza handia izaten da. Izan ere, karguko lanetan ongi aritzeko beharrezkotzat jotzen diren prestakuntza profesionala eta gaitasun indibidualak, EAEko
elkarrizketatutako emakumeen kasuan ezin hobeak direla esan behar baita. Gizonen karguan aritzeko modua eta gestioaren emaitza aldakorrak izan daitezkeela
esan daiteke (batzuek beste batzuek baino hobeto egingo lukete, eta batzuk beste
batzuk baino gehiago saiatuko lirateke). Aitzitik, emakumeek jasaten duten presioaren ondorioz, emakume «kaskar» bakar batek ere ezin du pisuzko kirol-era-
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kunderik zuzendu eta. Hau da, «goi-mailako» kirol-federazio/klubetako presidenteen aurrean gaudela esan genezake.
«Kalitatezko» argudio horri kontrajarriz, batzuek kuota (generoan oinarritutako portzentajeak) zehatzen bidezko «kopuru» irizpideak aldarrikatu dituzte kirolorganizazioen presidentetzetarako. Planteamendu hau, dudarik gabe, eztabaidatua
izan da eta inoiz ez da guztiz ezarri, edo behintzat, inplikatuta dauden pertsonen
artean ez du erabateko onarpenik. Izan ere, kirol-arloko emakume kopuru handi
batek ez luke nahi besteek «kuota/portzentaje emakumetzat» jotzea eta ez lituzke
onartuko «kuota/portzentaje emakumeak» Deutscher Sportbunden, hau da, kirolsistema alemaniarrean (Pfister, 2006). Elkarrizketatu ditugun EAEko presidenteen
kasuan soilik bakar batzuk agertu dira kirol-federazio eta klubetako presidentetzan
emakumeen partaidetza sustatzeko politika mota hauen alde.
Beraz, kuoten gaiak eztabaida sortzen badu eta onarpen gutxi izateak abian
jartzea oztopatzen badu, zein dira presidentetzan eta kirol-arloko gestioko beste
postuetan emakumeen partaidetza areagotzeko proposa daitezkeen konponbideak?
Emakume presidenteen rola ikusarazteak eta gizarteari aspektu positiboak erakusteak, eredu-efektua sorraraziko lukeela pentsa liteke. Hain zuzen, etorkizunean
presidente izan zitezkeen emakumeek ispilu izan litekeen eredurik ez izateak nork
bere kudeatzaile-ibilbidea proiektatzea galarazten die. Horregatik, eredu hauen
ezagutaraztea eta promozionatzea abiapuntu hartuz, egun kirolari diren emakumeek beren burua presidente ikusi ahal izango lukete kirolari-ibilbidea bukatutakoan. Baina horretarako beharrezkoa litzateke kirol-egiturak berak emakume
hauek bultzatu eta sostengatzea. Hala ere, ezin ahaz dezakegu gizonen kasuan
laguntza homosoziala gertatzen dela (Achatz eta beste, 2002). Aitzitik, ez omen da
berdin gertatzen emakumeen kasuan (Heintz, Nadai, Fischer eta Ummel, 1997);
izan ere, batzuetan kontrakoa gertatzen baita. Horrela, literaturan «Erle Erregina»
sindromea izenaz (Queen Bee Syndrome) ezagutzen den fenomenoaren arabera,
goi-mailako postuetara iristea lortu duten zenbait emakumek beste emakumeen
aurrerapena oztopatzen dute (ikus adibidez, Ellemers, Van den Heuvel, De Gilder,
Maass eta Bonvini, 2004). Hau da, gizonen artean kargua ondorengoei uzteko
orduan sexu bereko kideei uztea nahiago izatea, antza, ez da gertatzen emakumeen
kasuan.
Hala ere, ez dugu ahaztu behar antolamendu soziala bera oztopo handia dela.
Hots, laneko eta familiako zamak arintzen ez diren bitartean, ez dugu gauza handirik lortuko interesa azaltzen duten edota gaitasunak dituzten emakume kirolari
gazteak bultzatuz. Izan ere, horri buruz egindako aipatu lanen arabera, egun gizonek eta emakumeek betebehar ezberdinak dituzte familiari eta lanari dagokienez,
hain zuzen, emakumeek familiako zama handiagoa izateak erabat baldintzatzen du
hauen zuzendari-ibilbidea. Ikerketa hau, beraz, emaitza hauekin bat dator.
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Horregatik, funtsezkoa da ordutegien mugak gainditzen laguntzen duten planteamenduak egitea. Familia-bizimodua kontziliatzeko eta ordutegien malgutasun
handiagoa dakarrelako, politikan dagoeneko teknologia berrien erabilera sustatzen
hasi da erabakiak hartzeko uneetarako. Hortaz, ez litzateke zentzugabea hauxe bera
kirol-federazio edo klubetara zabaltzea.
Emakumeak tradizioz alor erreproduktiboaz arduratu dira, eta horrek eragina
izan du alor produktiboan sartzeko aukeran; izan ere, sarrera atzeratu egin du. Hala
ere, behin arlo produktibora sartzeko baimena eman zaienean, batzuetan oreka
mantentzea oso zaila suertatu izan zaie. Baina alor biak bateratzeko gai izan diren
kasu horietan ere, ez dirudi denborarik gelditzen zaienik hirugarren alorrerako,
hots, aisialdirako. Hain zuzen, hedonismoaren ikuspuntutik gizabanakoari gozamena eta errealizazioa baimentzen dion alorra, gizartearentzako zerbitzua betetzen
ez duena. Zoritxarrez, emakumeei gaztetatik sozializazioa dela medio, ardurazentzua orientatu zaie; hortaz, bizitzako beste «ardurak» (lana eta familia) azaltzen
direnean, kirola utzi (aisialdia utzi) behar dutela «ikasten» dute. Hau guztia
kontuan hartuz, emakumeak kirol-presidentetzetara iristeko gure esfortzuek
beharrezkoa den eztabaida zabalago batera garamatzate: nola bultzatu emakumeek
beren espazio pertsonala berreskura dezaten eta kirola eginez goza dezaten?
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14. Emakume langabetuak langabeziaren
irudikapen sozialean
Maider Larrañaga
14.1. SARRERA
Lan honetan langabeziaren fenomenora hurbilduko gara irudikapen sozialen teoriaren bidez. Industria ondoko gure gizarteetan, langabezia arazo sozial gisa ulertzen
da, eta hainbat alorretan eztabaida anitz suspertu ditu. Maila horretan, langabezia
sozialki eraikitako errealitate bat da, bere ondorio indibidual, sozial, ekonomiko
eta familiarrez gain, funtzio sozial ezberdinak betetzen dituena sistema ekonomiko
eta sozialaren mantentzean. Gure kasuan, genero-harremanen azterketa bereziki
interesatzen zaigu eta, beraz, gazteek langabeziaren inguruan duten irudikapena
ikertzerakoan harreman horien dinamikak ulertzea izan da helburu nagusia.
Europako populazio aktiboan gero eta emakume gehiago badago ere, era
berean, emakumeak lan-baldintzen degradazioaren eta onartutako pobrezia baten
aurrean bereziki kaltetuak ageri dira. Gizartean, dirudienez, langabeziarekiko
tolerantzia maila desberdinak daude (Torns, 1995) irizpide sozial inplizituekin
lotuak daudenak (Maruani, 2002). Irizpide horien artean, generoaren araberako rolen banaketak egitura sozialean bi genero-kategorien arteko asimetria mantentzea
du helburu. Hau da, bai komunikabideetan, bai eta pertsona arteko elkarrizketetan
langabeziarekiko erreferentzia ohikoa da. Zer da baina langabezian egotea? Emakume langabetua edota gizon langabetua izatea gauza bera al da? Galdera hauetan
sakontzeko asmoz, irudikapen sozialen bidezko azterketa egin da, hain zuzen ere
Aix-en-Provence-n garatutako gune zentralaren ikuspegitik (Abric, 1994a; Flament, 1994; Guimelli, 1994).
14.2. LANGABEZIAREN ERAIKUNTZA SOZIALA
Langabezia errealitate objektiboa izateaz gain, bere ondorio ekonomiko eta pertsonalekin, sozialki eraikitako errealitate bat da. Atal honetan langabezia funtsean
lanaren —lan ordainduaren— gabetasunarekin lotua dagoela jakinik, lehenik eta
behin, lanak historian zehar izan duen balorazioa eta jokatu dituen paperak laburki
azalduko dira. Ondoren, langabeziaren eraikuntza sozialean espezifikoki murgilduko gara, langabeziak betetzen dituen funtzio ideologikoetan sakonduz eta, bereziki,
irudikapen sozialen baitan generoko asimetriaren eraginak hurbilduz.
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Lana gizakiaren sorreratik existitu izan da, baina aldatu izan dena lana egiteko moduak eta lanarekiko jarrera sozial eta moralak izan dira. Lanaren balorazioa
eraikuntza kultural baten emaitza da eta, beraz, denboran eta espazioan aldakorra.
Gizarte primitiboetan, biziraupenerako jarduerak egiten ziren. Talde sedentarioekin, nekazaritzari eta abeltzaintzari loturiko jarduerak azaldu ziren. Antzinaroan, eskuzko lanak prestigiorik gabeko izaera iraingarria zuen. Lana, esklaboek
egin beharreko jardueratzat jotzen zen. Historikoki, lana desprestigiatua egon da
eta eskuzko lanaren eta lan intelektualaren arteko banaketan oinarritu da. Modernitatearekin, lana, enplegu moduan, jarduera goresgarria bihurtu zen. Bestalde,
industrializazio-garaian, kapitalaren eta lanaren arteko kontraesanen aurrean
hasitako erantzunak eta eragindako gatazka sozialak nabarmenki eragin dute
Mendebaldeko gizarteen izaera politiko, ekonomiko eta sozialean. Lana, XIX. eta
XX. mendeetan, langileriaren ardatza eta elkarren artean batzen eta berdintzen
zituen elementu bihurtu zen. Ongizate-estatuaren sorrerarekin, enplegua gizartearen enbor nagusi bilakatzen da eta, era berean, eskubide sozialen bermerako
bidea. Ongizate-estatuaren gainbeherarekin batera, enpleguaren izaera instrumentalak indarra hartu du. Norberaren identitatean funtsezko balio izatetik langabetuestatusetik ihes egiteko bide nagusi bihurtu da (Aizpuru eta Rivera, 1994).
Langabeziari helduz, dirudienez industria aurreko gizarteetan langabeziari
buruzko ideia zehatzik ez zegoen. Hala ere, lan-jarduerarik gabeko egoerak zeuden, pobreziaren testuinguruan kokatuak. Blanch-ek (1990) langabezia kontzeptuaren jatorriari buruz egindako ikerketan, gaur egungo langabetuak antzinako
txiroaren esanahiak nola barneratu dituen azaltzen du. Dirudienez, XX. mendearen
hasieran langabetua behartsu mota berezitzat hartzen zen. Bestalde, hogeita hamarreko hamarkadan, txirotasunak langabeziaren oinarrizko muina osatzen jarraitzen
zuen eta azken urteetan, fenomenoaren osagaietako bat dela esan daiteke. Autore
horren hitzetan, langabeziaren irudikapena lanean oinarritutako kulturan egituratzen
da baina, era berean, pobreziaren irudikapenaren inguruan erroturiko tradizio sekularrean. Egungo langabetuaren estereotipoak antzinako esanahiak laburbiltzen ditu.
Behartsuarena batetik, bere zoritxarreko egoera dela-eta, gupida edota jokaera solidarioa pizten duena, eta bestetik eskalearena, bere irudi bizkarroiarengatik jendearengan bazterketa eragiten duena. Hau da, langabetua txiro on eta txiro gaizto
bezala agertzen da. Bestalde, desenpleguaren osagai psikosozialean, indibidualismoz hitz egitea ezinbestekoa da. Ikuspuntu horretatik, langabetua bere egoeraren
arduraduna da, bai berarenganako baita besteenganako ere. Izan ere, langabetuak
ez du jakin, ezin izan du edota ez du nahi izan, egokitzeko beharrezkoak diren
baliabideak maneiatzen.
Langabezia femeninoari dagokionez, Grozelier-ek (1987) aipatzen duen
bezala, emakumeak bizitza sozialean duen lekuaren irudikapena ez dator bat lan
ordainduan emakumeek izan duten sarrerarekin. Autore horren esanetan, lanbidea
duen emakumearen irudia, ekonomikoki independentea dena, etxekoandrearen
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irudiarekin batera azaltzen da. Haren iritziz, oraindik ere, praktika sozialaren eta
irudikapenen arteko desoreka dago, emakumeen helburuen eta lan femeninoaren
eredu tradizionalaren artean. Eredu tradizional horretan, emakumearen lana osagarritzat jotzen da, sozialki ez hain baloratua. Arrazonamendu horrekin jarraituz,
emakumeek ez omen dute langabezia gizonek jasaten duten laztasun maila
berdinaz sufritzen (Shamir, 1985; Jahoda, 1987).
Egungo gizarteetan, emakumeek edo gizonezkoek enplegu bat edukitzeko duten zilegitasuna ez da berdina. Egungo langabezia ulertzeko, behartua den enplegu
ezaren egoera guziak kontuan hartu behar dira. Freyssinet-en (1998) hitzetan,
langabezia neurtzeko zailtasuna biztanleriaren barnean multzo inportante bat enpleguaren, jarduerarik ezaren eta langabeziaren arteko erdibidean dagoelako
gertatzen da. Maruani-k (2002) multzo horiek gero eta feminizatuagoak daudela
gaineratzen du eta, beraz, sozialki onargarriagoak direla. Era berean, emakumeek
langabezian duten gain-presentzia azaltzeko, Torns-ek (1995) tolerantzia sozialaz
hitz egiten du. Tolerantzia sozial hori nonahi aurki daiteke, irudikapen sozialetik,
emakumeen lan-bideratze politiketaraino. Autore horren esanetan, emakume gazteek bereziki izaten dituzten langabezia-tasa altuak azaltzeko orduan, tolerantzia
sozialaren eragina azpimarratzekoa da. Izan ere, gizarteak emakume gazteak etorkizuneko ama eta emazte gisa hautematen ditu eta ez langabetu gisa. Era berean,
gizon gazteekiko langabeziaren aurrean sortzen den larritasuna nabarmena da,
gazte hauek etorkizuneko familia-buru moduan hautematen baitira.
14.3. HURBILPEN TEORIKOA
Langabezia eraikuntza sozial moduan ulertuta, genero-asimetriaren eragina aztertzeko irudikapen sozialen bidezko hurbilpena egiten da. Atal honetan, lehenik irudikapen sozialen kontzeptuari helduko zaio, ondoren irudikapen sozialen baitan
jarraitutako ikuspegiaren oinarriak azaltzearekin batera (gune zentralaren teoria),
eraldaketa-prozesuetan sakontzeko asmoz, praktika sozialen eta irudikapen sozialen arteko harremanean murgilduko gara.
Irudikapen sozialek ezagutzazko modalitate berezia osatzen dute. Berezitasuna, irudikapen sozialak ekoizten dituzten prozesuen izaera sozialean dago
(Guimelli, 1994). Irudikapen soziala, objektu sozial baten inguruan, talde batek
partekatzen dituen ezagutza, sinesmen eta iritziak dira. Irudikapen sozialen bidez,
gizakiak aurrean duen errealitatea eraiki eta esanahiaz janzten du. Irudikapena ez
da errealitatearen isla soila, bere esanahia, batetik, faktore kontingenteen mendekoa da, egoeraren izaera eta premiak eta, bestetik, egoeraz gaindiko faktore orokorragoen mendekoa, testuinguru sozial eta ideologikoa, gizabanakoak antolakuntza
sozialean duen lekua, gizabanakoaren eta taldearen historia, erronka sozialak, etab.
(Abric, 1994a).
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Gune zentralaren teoriaren arabera, irudikapen soziala antolatutako eta egituratutako elementu multzoa da. Irudikapenaren gune zentrala irudikapenari esanahia
eta koherentzia ematen dion elementu multzoak osatzen du. Hau da, irudikapenaren gune zentrala irudikapenaren egituraren eta izaeraren oinarria da (Abric, 1987).
Abric-en esanetan irudikapen soziala, antolatutako eta egituratutako elementu
multzoa da. Egitura horretan, irudikapena osatzen duten elementuak ez dira
baliokideak, hierarkia bati jarraitzen diote eta zenbait elementuk (gune zentrala
osatzen dutenak) paper nagusia dute. Funtsean, irudikapen sozial batean bi osagai
mota bereiz daitezke elkarren artean, gune zentraleko elementuak —sistema zentrala osatzen dutenak— eta azaleko elementuak edo elementu periferikoak —azaleko sistema edo sistema periferikoa osatzen dutenak—. Bi osagai horiek elkarrekin
jarduten dute, entitate osotu moduan, irudikapenaren antolakuntza eta funtzionamenduan (Abric, 1993, 1994a, 1994b). Sistema zentrala, irudikapenaren funtsezko
egitura da, irudikapenaren alderdi egonkorrena eta irudikapenaren esanahia eta
antolakuntza mugatzen dituena. Azaleko sistema, sistema zentralaren inguruan eta
berarekiko harremanean antolatzen da. Azaleko sistemak malgutasun handiagoa du
eta testuinguruarekiko sentikorragoa da. Bi sistema horiek multzo egituratu moduan funtzionatzen dute.
Ondoko koadroan (ikus 1. taula), sistema zentralaren eta azaleko sistemaren
ezaugarriak laburbiltzen dira.
Irudikapen sozialen eta praktiken arteko harremana
Autore gehienak bat datoz, irudikapenak eta praktikak elkarri eragiten diotela
esatean (Abric, 1994b). Interakzioa honela uler daiteke: praktikak irudikapenarentzat informazio-zama dira eta, era berean, irudikapenek ingurunean eragiten dute.
Flament-ek (1994a) egoeraren izaeraren arabera aldaketaren inguruko eredu
bat proposatzen du: testuinguruaren aldaketa iraunkor batek praktiken eraldaketa
dakar. Praktika sozial horiek, era berean, epe ertain edo luzera dagozkien irudikapen
sozialetan eraldaketa dakarte. Eredu honetan izugarrizko garrantzia du egoerari
buruz dagoen pertzepzioak. Izan ere, eraldaketa soilik egoera berria itzulezintzat
jotzen denean gertatuko baita. Kasu honetan hiru eraldaketa bereiz daitezke (Abric,
1994b): 1) eraldaketa progresiboa, praktika berriak irudikapenarekin kontraesanetan ez daudenean; 2) eraldaketa erresistentea, praktika berriak irudikapenarekin
kontraesanetan daudenean eta defentsa-mekanismoak martxan jartzen direnean; eta
3) erabateko eraldaketa, praktika berriak irudikapenarekin kontraesanetan daudenean eta irudikapena mantentzeko aukerarik ez dagoenean edota defentsazko
mekanismoak martxan jartzeko aukerarik ez dagoenean.
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Azaleko sistema

Taldearen historia eta memoriari lotua

Gizabanakoaren esperientzien barneratzea
ahalbidetzen du

Adostasunezkoa

Taldearen heterogeneotasuna jasaten du

Egonkorra, koherentea eta zurruna

Malgua, kontraesanak jasaten ditu

Berehalako testuinguruarekiko ez (oso)
sentikorra

Berehalako testuinguruarekiko sentikorra

Bi funtzio nagusi betetzen ditu:

Hiru funtzio nagusi betetzen ditu:

– Irudikapenaren esanahia sortzen du
– Antolamendua definitzen du

– Errealitate konkretuarekiko egokitzapena ahalbidetzen du

– Desberdintasunak barneratzea ahalbidetzen du

– Sistema zentrala babesten du
1. taula. Irudikapen sozialen sistema zentralaren eta azaleko
sistemaren ezaugarriak (Abric, 1993: 6).

14.4. HURBILPEN METODOLOGIKOA
Ikerketa-helburuak eta hipotesiak
Emakumeen lan-bideratzearen ondorioz izandako praktika sozialen eraldaketek pentsamendu sozialean duten isla ikertu nahian, Lanbide Heziketako ikasleek langabeziaren inguruan duten irudikapena, eta, bereziki, langabezia femeninoarekiko duten irudikapena aztertu da.
Langabezia femeninoaren eta maskulinoaren artean elementu partekatuak eta
berezitasunak antzemateko, sistema zentralaren eta azaleko sistemaren arteko
harremanean oinarritu gara. Lehenik, langabezia femeninoaren eta maskulinoaren
gune zentrala identifikatuko da, gune berdina partekatzen duten aztertzearren. Izan
ere, bi irudikapen sozial bi gune zentral ezberdinen inguruan antolatzen dira, eta
irudikapen sozial baten barnean kokatzen diren objektuek, berriz, gune zentral
berdina dute. Gune zentralaren zehaztapenarekin, beraz, langabezia femeninoa eta
maskulinoa irudikapen baten baitan koka daitezkeen edota, alderantziz, bi irudikapen bereizi osatzen duten zehaztu ahal izango da. Bestetik, azaleko azterketarekin,
balizko eraldaketa-prozesuen aztarnak atzeman nahi dira. Azaleko sistemak errealitate konkretuarekiko ainguraketa ahalbidetzen baitu, gizabanakoen arteko
desberdintasunak baimenduz eta irudikapen sozialen defentsa-prozesuetan eta
eraldaketa-prozesuetan eraginez (Flament, 1994a, 1994b).
Ikerketaren hipotesi nagusiari jarraiki, langabeziaren irudikapena erreferente
maskulinoaren inguruan eraikitzen da, eta honako bi azpi-hipotesietan operazionalizatu da:
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– H1: Langabezia femeninoak eta langabezia maskulinoak gune zentral
berdina partekatzen dute.
– H2: Langabezia femeninoaren espezifikotasuna azalean kudeatzen da.
Prozedura eta parte-hartzaileak
Ikerketa honetan, Baiona (Institut Universitaire de Technologie eta École de
Gestion et de Commerce zentroetako) eta Bidarteko (École Supérieure des Technologies Industrielles zentroko) 252 ikaslek parte hartu dute, 111 emakumezko eta
141 gizonezko (adinaren batez bestekoa 20,8 urtekoa izanik). Ikasleei, aurkezpenean langabeziaren inguruko ikerketa bat egiten ari ginela esan zitzaien eta erantzunen anonimotasuna bermatzearekin batera, beraien partaidetza eskertu zen.
Ikasleek galdesortak betetzen emandako denbora 40 minutu ingurukoa izan zen.
Lanabesa
Bi galdesorta mota erabili ziren, bata langabezia orokorrari eta langabezia femeninoari buruzkoa, eta bestea, langabezia orokorrari eta langabezia maskulinoari
buruzkoa (galdesorten esleipena zoriz egin zen). Galdesorta bakoitzean bi teknika
erabili dira. Gune zentrala zehazteko errefusatze-teknika (Moliner, 1988; 1994),
eta irudikapenaren edukia jasotzeko, galdera irekiak, gogora ekartzea hain zuzen
(Vergès, 1992; 1994).
Errefusatze-teknikarekin elementu batzuek irudikapen sozialean duten balizko zentraltasuna egiaztatu nahi izan da (Moliner, 1988). Elementu zentralen
ezaugarrietako bat, irudikapen-objektuarekin duten harreman sinbolikoan datza.
Harreman hori hausten bada, irudikapenak bere esanahia galtzen du. Hau da, pertsona bat langabetutzat jotzeko ezinbesteko eta beharrezko baldintza enplegua bilatzea dela pentsa genezake. Hipotesi hau egiaztatzeko, errefusatze-teknikan enplegua
bilatzen ez duen pertsona ea langabetua izan daitekeen galdetzen da. Enpleguaren
bilakuntza funtsezko elementua bada, erantzuna ezezkoa izango da. Hau da,
enplegua bilatzen ez duen pertsona ez da langabetutzat joko. Gure ikerketan hiru
elementuren zentraltasuna berretsi nahi izan da: arazo ekonomikoak, enpleguaren
bilaketa eta bazterketa soziala. Elementu horien zentraltasuna Flament-en zuzendaritzapean langabeziaren inguruan aurrera eramandako hainbat ikerketatan berretsi
izan bada ere —langabezia maskulinoaren kasuan hain zuzen— (Douroudi, Gialis
eta Terracciano,1993-94; Jannoyer eta Leclerc 1994; Alègre eta Spallarossa, 1994-95
eta Hernandez eta Marty, 1995), gure ikerketan elementu horien zentraltasuna kasu
femeninoan eta maskulinoan berdin mantentzen den aztertu nahi izan da. Gainera,
planteatutako errefusatze galdesortak beste berezitasun bat aurkezten du, eszenatokiaren anbiguotasuna lantzen da eta erantzun-aukeretan hainbat estatus proposatzen dira (elbarria, seme-alabak bere kargu dauzkan emakumea, 50 urtetik gorako
langabetua, jabea, etxekoandrea) eta lau erantzun-aukera ematen zaizkie, «Ziur asko
bai», «Beharbada bai», «Beharbada ez» eta «Ziur asko ez».
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Hona hemen protagonista emakumea duen errefusatze-galdera mota,
zalantzan jarritako itema enpleguaren bilaketa izanik.
– «XXX andereak ez du aktibitate ordaindurik ez eta ordutegi bat bete
beharrik eta ez du enplegurik bilatzen
Zein uste duzu XXX anderea dela?»
Seinala ezazu X batez kasu bakoitzean egokien deritzozun erantzuna
Ziur asko
bai

Beharbada
bai

Beharbada
ez

Ziur asko
ez

Elbarria
Langabetua
Seme-alabak bere kargu
dauzkan emakumea
50 urtetik gorako langabetua
Jabea
Etxekoandrea

Elementu baten zentraltasuna bermatzeko, erantzunen % 70 behintzat, «Beharbada ez» eta «Ziur asko ez» erantzun-aukeretan kontzentratu behar da (Vergès,
2001). Hau da, emakumea langabetutzat jotzeko enpleguaren bilaketa funtsezkotzat jotzen bada, irudikapenaren gune zentraleko elementua izango da, eta erantzun
gehienak «Beharbada ez» eta «Ziur asko ez» erantzun-aukeretan bilduko dira.
Bestalde, gogora ekartzeko galderekin irudikapenaren edukia hurbiltzeaz
gain, gune zentralekoak eta azalekoak izan daitezkeen elementuak identifikatzen
dira. Teknika horrekin azalean balizko aldaketen aztarnak identifika daitezke, justifikaziozko eta arrazionalizaziozko elementu kognitiboak. Gogora ekartzeko teknikarekin lortutako datuak maiztasunaren eta agerpen-heinaren batez bestekoaren
arabera aztertzen dira. Gune zentralekoak izan daitezkeen hitzak ezker gaineko
koadrantean azaltzen dira. Hala ere, koadrante horretan agertzen diren hitzek ez
dute zergatik gune zentralekoak izan behar, azaleko elementu gainaktibatuak izan
daitezke edota elementu estereotipikoak. Hitz horiek maiztasun handiko hitzak
dira (gehienek partekaturikoak) eta lehen tokietan adierazitakoak (heinaren batez
besteko baxuarekin). Bestalde, maiztasun txikietako hitzak eta heinaren batez besteko altua duten hitzak kokatzen dira, hitz horiek periferikoenak dira, zehazkiago
bigarren periferia izendaturikoa osatzen dutenak. Beste bi kasuetan irizpideen arteko kontraesana agertzen duten koadranteak dauzkagu. Batetik, maiztasun handiko
hitzak eta hein altukoak, eta, bestetik, maiztasun txikiko hitzak eta hein baxukoak.
Bi koadrante horietan, lehen periferia izenekoa aurkitzen dugu. Vergès-en esanetan,
irizpideen arteko inkongruentzia agertzen duten bi azken kasu horietan balizko
aldaketaren aztarnak aurki daitezke (Vergès, 1994).
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Hona hemen gogora ekartzeko galdera-eredua langabezia maskulinoari buruz:
– «Zein hitz edo eta espresio datorkizu gogora gizon langabetu batean
pentsatzerakoan? (eman itzazu 4tik 8ra bitarteko erantzun)».
14.6. IKERKETAREN EMAITZAK
Errefusatze maskulinoan lortutako datuen arabera (ikus 1. taula), langabezia maskulinoaren kasuan hiru elementuen zentraltasuna berretsi da. Hau da, enpleguaren
bilaketa, arazo ekonomikoak eta bazterketa soziala langabezia maskulinoaren
kasuan funtsezko elementutzat jotzen dira. Bestalde, hiru item horietatik gehien aldentzen den estatusa jabearena da. Hau da, jabe batek ez du arazo ekonomikorik,
ez du lanik bilatzen, eta ez da sozialki baztertua sentitzen.
Bai

Beharbada bai

Ez

EZ
OSOA

Arazo ekonomikoak Familiaburua

0,0

5,3

46,0

48,7

94,7

Sozialki baztertua

Elbarria

4,4

Enplegu bila

Langabetua

5,3

11,5

38,9

45,1

84,0

15,0

41,6

38,1

79,7

Arazo ekonomikoak Langabetua
Enpleguaren bila

3,6

17,9

46,4

32,1

78,5

3,5

23,0

37,2

36,3

78,5

Arazo ekonomikoak 50 urtetik gorako langabetua 3,5

24,8

39,8

31,9

71,7

Sozialki baztertua

Langabetua

3,5

22,1

50,4

23,9

74,3

Sozialki baztertua

50 urtetik gorako langabetua 6,2

Itemak x Estatusak

Familiaburua

Beharbada ez

31,0

40,7

22,1

Arazo ekonomikoak Elbarria

8,8

37,2

37,2

16,8

Sozialki baztertua

Familiaburua

7,1

38,1

40,7

14,2

Enplegu bila

50 urtetik gorako langabetua 11,5

31,9

41,6

15,0

Enplegu bila

Elbarria

10,6

42,5

31,9

15,0

Arazo ekonomikoak Etxeko gizona

12,4

54,9

21,2

11,5

Sozialki baztertua

Etxeko gizona

17,7

55,8

18,6

8,0

Enplegu bila

Etxeko gizona

26,5

51,3

14,2

8,0

Sozialki baztertua

Jabea

53,1

31,0

13,3

2,7

Enplegu bila

Jabea

62,8

25,7

8,8

2,7

Arazo ekonomikoak Jabea

73,5

20,4

6,2

0,0

1. taula. Langabezia maskulinoari buruzko errefusatzea (portzentajeak).

Errefusatze femeninoaren kasuan (ikus 2. taula), hiru itemen zentraltasuna
konfirmatu da emakume langabetuaren estatusean. Beraz, emakume langabetua,
arazo ekonomikoak dauzkan, enplegua bilatzen duen eta sozialki baztertua sentitzen
den emakumea da. Bestalde, hiru item horietatik gehien aldentzen den estatusa
etxekoandrearena da. Hau da, etxekoandreak ez dauzka arazo ekonomikorik, ez da
sozialki baztertua sentitzen, ez du enplegurik bilatzen.

Emakume langabetuak langabeziaren irudikapen sozialean

Itemak x Estatusak
Sozialki baztertua

Elbarria

Bai

Beharbada bai
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Beharbada ez

Ez

EZ
OSOA

0,0

7,9

38,1

54,0

92,1

Arazo ekonomikoak Familiaburua

3,2

13,5

37,3

46,0

83,3

Sozialki baztertua

Langabetua

3,2

16,7

49,2

31,0

80,2

Enplegu bila

Langabetua

5,6

16,7

42,1

35,7

77,8

Arazo ekonomikoak Langabetua

4,0

22,2

45,2

28,6

73,8

Arazo ekonomikoak Elbarria

6,3

21,4

46,0

26,2

72,2

Enplegu bila

5,6

28,6

40,5

25,4

Arazo ekonomikoak 50 urtetik gorako langabetua 4,8

Familiaburua

29,4

45,2

20,6

Sozialki baztertua

50 urtetik gorako langabetua 7,1

27,8

47,6

17,5

Sozialki baztertua

Familiaburua

4,8

40,5

40,5

14,3

Enplegu bila

Elbarria

9,5

36,5

35,7

18,3

Enplegu bila

50 urtetik gorako langabetua 10,3

34,1

38,9

16,7

Sozialki baztertua

Jabea

34,9

40,5

16,7

7,9

Arazo ekonomikoak Jabea

42,1

38,9

11,1

7,9

Arazo ekonomikoak Etxekoandrea

42,1

42,9

10,3

4,8

Sozialki baztertua

Etxekoandrea

42,1

47,6

7,9

2,4

Enplegu bila

Jabea

53,2

29,4

12,7

4,8

Enplegu bila

Etxekoandrea

47,6

38,9

11,1

2,4

2. taula. Langabezia femeninoari buruzko errefusatzea (portzentajeak).

Bestalde, errefusatze maskulinoan eta errefusatze femeninoan lortutako
datuak konparatuz (Kolmogorov-Smirnov testa), desberdintasun esanguratsuak
aurkitzen dira jabea eta etxekoandre/etxeko gizon estatusetan. Hau da, jabea estatusa kasu maskulinoan kasu femeninoan baino aldenduagoa dago «arazo ekonomikoak» (K-S = 0.31; p < .01) eta «bazterketa soziala» (K-S = 0.18; p < .05)
itemetatik. Bestalde, etxekoandrea estatusa, etxeko gizona baino aldenduago ageri
da «arazo ekonomikoak» (K-S = 0.30; p < .01), «bazterketa soziala» (K-S = 0.24;
p < .01) eta «enpleguaren bilaketa» (K-S = 0.21; p < .01) itemetatik.
Azkenik, ikasleen genero-pertenentziaren arabera egindako konparaketetan
(Kolmogorov-Smirnov testa), oro har, antzeko erantzunak eman dituztela azpimarratu beharra dago. Hala ere, errefusatze maskulinoaren kasuan, gizonezkoek 50
urtetik gorako langabetua emakumezkoek baino lotuagoa ikusten dute «arazo
ekonomikoak» (K-S = 0.25; p < .01), «bazterketa soziala» (K-S = 0.19; p < .05)
eta «enpleguaren bilaketa» (K-S = 0.19; p < .01) itemekin. Esan daiteke gizonezkoek 50 urtetik gorako langabetua langabetuaren oinarrizko ezaugarrietatik
gertuago ikusten dutela emakumezkoek baino. Errefusatze femeninoari dagokionez, gizonezkoek eta emakumezkoek emandako erantzunen artean desberdintasun
esanguratsu bakarra aurkitu da. Emakumezkoek emakume langabetua «arazo
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ekonomikoak» itemarekin lotzen dute eta gizonezkoek gutxiago. Hau da,
emakumezkoen % 84,2k langabetua eta «arazo ekonomikoak» itemak lotzen ditu;
gizonezkoen % 65,2k soilik lotzen ditu, ordea (K-S = 0.19; p < .05).
Gogora ekartzeko datuen azterketari dagokionez, langabezia orokorraren
kasuan (ikus 3. taula) aztertutako hitzen maiztasun minimoa 10ekoa izan da eta
mozketa-puntuak 27ko erdibideko maiztasunean (hitz erabilienak isolatzeko) eta
3,1eko heinaren batez bestekoan (lehen lekuetan adierazitakoak isolatzeko) ezarri
dira. Ezker gaineko koadrantean dauden hitzei jarraiki, langabezia enpleguarekiko
harremanean («lan» «eza», «enplegu» «bilaketa»), alderdi ekonomikoekin («diru»
«falta», «prekarietatea») eta zailtasunekin («zailtasunak», «arazoak») lotzen da.
Hau da, langabezia enplegurik gabe egotea da eta enpleguaren bilaketa suposatzen
du, eta, bestetik, langabezian egoteak zailtasun eta ondorio batzuk dakartza, batez
ere maila ekonomikoan. Bestalde, azalean jadanik aurkitutako dimentsioekin bat
egiten duten hitzak topatzeaz gain, beste hainbat dimentsio azaltzen dira. Alderdi
sozialak («bazterketa» «soziala»), sostengu egiturak («ANPE» —lanpostuetarako
agentzia nazionala—, «RMI» —gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera—, «sorospenak»), alderdi psikologikoak («motibazioa», «estresa», «depresioa», «aspertu»),
dimentsio familiarra («familia») eta aisialdia («denbora» «librea»).
Maiztasuna>= 27 Heina=< 3,1
enplegua
bilatu
lana
dirua
finantzarioak
prekarietatea
zailtasunak
arazoak
falta
eza
Maiztasuna< 27
infernua
miseria
pobrezia
diru-sarrera
soldata
jarduerarik eza
gazteak
aspertu
gabe
depresioa

Maiztasuna>= 27 Heina> 3,1
68
64
68
56
30
43
70
40
37
77

Heina =< 3,1

ANPE
(lanpostuetarako
agentzia nazionala)
RMI
(gizarteratzeko
gutxieneko diru-sarrera)
bazterketa
soziala

Maiztasuna< 27
20
16
17
16
16
11
14
23
18
24

54
31
27
27

Heina > 3,1

sorospenak
langabezia
aurkitu
estresa
motibazioa
denbora
librea
familia
galdu
gehiago
bizitza

3. taula. Langabezia orokorrari buruzko «gogora ekartzea».

19
14
12
11
10
14
10
13
17
11
16
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Langabezia maskulinoaren kasuan (ikus 4. taula) aztertutako hitzen maiztasun
minimoa 5ekoa izan da, eta mozketa-puntuak 11ko erdibideko maiztasunean eta
2,8ko heinaren batez bestekoan ezarri dira. Ezker gaineko koadrantean dauden
hitzen arabera, langabezia maskulinoa lanarekiko harremanean («enplegu» «eza»,
«enplegu» «gabe», «lana» «bilatu», «lana» «aurkitu»), langabezia-egoerak dakartzan zailtasunetan («zailtasunak», «arazoak») eta dimentsio familiarraren inguruan
(«arazoak» «familian») antolatzen da. Gizon langabetua, lanik ez duen eta enplegua bilatzen duen gizona da. Izan ere, lehen periferian agertzen diren «bilatu» eta
«aurkitu» hitzak elkartuz gero, lanaren bilaketak zentraltasuna irabazten du. Bestalde, langabetu-egoera honek langabetuari arazo eta zailtasun ezberdinak dakarzkio
eta, gainera, bere familiarengan ere eraginak izan ditzake. Azkenik, azalean dimentsio hauekin bat egiten duten hitzak aurkitzeaz gain, beste zenbait dimentsio azaltzen da. Alderdi psikologikoak («motibazio» «gabezia», «alperra», «depresioa»,
«lotsa sentimendua», «estresa», «konfiantza», «harrotasuna») alderdi sozialak
(«bazterketa» «soziala»), sostengu-egiturak («ANPE» —lanpostuetarako agentzia
nazionala—, «RMI» —gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera—) eta formazioa
(«diplomak», «kalifikazioa»).
Maiztasuna>= 11

Heina=< 2,8

zailtasunak
arazoak
enplegua
lana
familia
eza
gabe
Maiztasuna< 11
ANPE
RMI
konfiantza
depresioa
alperra
bazterketa
soziala
emaztea
gehiago
aurkitu
finantzarioak

Maiztasuna>= 11
22
18
19
14
25
26
11

Heina =< 2,8

gabezia
motibazio
bilatu

Maiztasuna< 11
9
6
7
9
9
9
6
6
5
7
9

Heina> 2,8

dirua
galdu
prekarietatea
lotsa
sentimendua
estresa
beldurra
harrotasuna
kezkak
diplomak
kalifikazioa
gizona
bizitza

15
13
19

Heina > 2,8
10
10
7
8
5
6
5
5
5
9
5
8
6

4. taula. Langabezia maskulinoari buruzko «gogora ekartzea».

Langabezia femeninoaren kasuan (ikus 5. taula), aztertutako hitzen maiztasun
minimoa 5ekoa izan da, eta mozketa-puntuak 15ko erdibideko maiztasunean eta
2,6ko heinaren batez bestekoan ezarri dira. Langabezia femeninoa, lanarekiko
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harremanaren («enplegu» «eza», «lana» «bilatu», «lana aurkitu»), egoerak sorrarazten dituen zailtasunen («arazoak», «zailtasunak»), dimentsio familiarraren
(«seme-alabak», «etxekoandrea») eta alderdi sozialen («diskriminazioa») inguruan
antolatzen da. Emakume langabetua, gizonaren kasuan bezala, enplegurik ez duen,
enplegua bilatzen duen eta arazo ezberdinak dituen emakumea da. Hala ere,
emakume langabetuaren kasuan zenbait berezitasun nabarmendu dira. Batetik,
emakumeen rol tradizionala azpimarratzen da, eta, bestetik, emakumeek bizi duten
diskriminazio-egoerari erreferentzia egiten zaio. Azkenik, azalean aurrez aipatutako dimentsioak aberasten dituzten hitzak aurkitzeaz gain, beste zenbait dimentsio azaleratzen dituzten hitzak daude. Alderdi indibidualei dagokienez, «estresa»,
«motibazioa» eta «depresio» hitzak ditugu, prestakuntzari lotua «kalifikazioa»
hitza, eta sostengu-egiturei erreferentzia eginez, «ANPE» (lanpostuetarako agentzia nazionala).
Maiztasuna>= 15

Heina=< 2,6

arazoak
zailtasunak
enplegua
lana
diskriminazioa
gehiago
seme-alabak
etxekoandrea
gizona
emakumea
eza
gehiago
Maiztasuna< 15
bilatu
aurkitu
dirua
soldata
langabezia
pobrezia
bazterketa
etxeko-lanak
zaindu
hazi
sexismoa
estresa
galdu
kezkak

Maiztasuna>= 15
20
43
22
20
25
26
45
25
21
17
15
26

Heina =< 2,6

familia

Maiztasuna< 15
11
10
12
6
6
5
7
7
5
9
6
7
6
5

Heina> 2,6
22

Heina > 2,6

ANPE
beharrak
finantzarioak
diru-sarrera
prekarietatea
desberdintasunak
gabezia
motibazio
depresioa
kalifikazio
gabe
soziala
bizitza
egoera
gehiegi

5. taula. Langabezia femeninoari buruzko «gogora ekartzea».

5
6
12
5
12
10
12
6
7
5
5
7
6
5
5
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Gogora ekartzeko hiru galderetan emakumezkoek eta gizonezkoek erabili
dituzten hitzak konparatu dira Complex programaren bidez (Vergès, 2003). Oro
har, gizonek eta emakumeek emandako erantzunak antzekoak direla azpimarratu
beharra dago. Hala ere, esan langabezia orokorraren kasuan, emakumeek gazteen
kategoria soziala eta prekarietatea gehiagotan aipatzen dutela. «Gazteak» hitza
emakumezkoek 18 aldiz erabiltzen dute, eta gizonezkoek 6 aldiz, (Student t (1707)
= 3.02; p < .10). Era berean, «prekarietatea» hitza emakumezkoek 25 aldiz erabiltzen dute, eta gizonezkoek 18 aldiz (Student t (1707) = 1.83; p < .10). Bestalde,
gizonezkoek langabeziak sorrarazten dituen kezkak azpimarratzen dituzte. Hau da,
gizonezkoek hitz hau 18 aldiz aipatzen dute, eta emakumezkoek 5 aldiz, (Student t
(1707) = 2.15; p < .10). Azkenik, emakumezkoek langabezia femeninoaren espezifikotasuna gizonezkoek baino gehiago nabarmentzen dute. «Gehiago» hitza emakumezkoek 16 aldiz erabili dute, eta gizonezkoek 10 aldiz (Student t (887) = 1.63;
p < .10).
14.7. ONDORIOAK
Ikerketa honetan gauzatutako hurbilpenean argi ikusi da langabezia maskulinoa eta
femeninoa irudikapen sozial beraren baitan kokatzen direla. Hau da, lehen azpihipotesiarekin bat eginez, langabezia maskulinoak eta femeninoak gune zentral berdina partekatzen dute. Hau da, errefusatze-teknikarekin jasotako emaitzen arabera,
kasu maskulinoan eta kasu femeninoan hiru elementuen zentraltasuna berretsi da.
Langabetuak, nahiz emakumezkoa nahiz gizonezkoa izan, arazo ekonomikoak
dauzka, sozialki baztertua sentitzen da eta enplegua bilatzen du. Era berean, gogora ekartzeko galderetan langabezia orokorrean, maskulinoan eta femeninoan
elementu partekatuak nabarmendu dira. Langabezia lanarekiko duen harremanaren
(enplegu eza eta enpleguaren bilaketa) eta egoerak dakartzan zailtasunen inguruan
antolatzen da. Bi dimentsio horiek harreman zuzena dute errefusatze galdesortetan
konfirmatutako bi elementu zentralekin, arazo ekonomikoekin eta lanaren bilaketarekin, hain zuen.
Hala ere, elementu komun hauekin batera, langabezia femeninoaren berezitasunak nabarmendu dira. Gogora ekartzeko galderetan gizon langabetua enplegua
ez duen eta enplegua bilatzen duen gizona da, eta egoera horrek zailtasun ezberdinak dakarzkie bai langabetuari bai eta bere familiari. Hau da, langabezia maskulinoaren kasuan, egoerak pertsona indibidualki ukitzeaz gain, bere ingurune hurbilean ere ondorioak dituela azpimarratzen da. Langabezia femeninoari dagokionez, batetik, langabezia maskulinoan aipatutako dimentsio berdinak errepikatzen
dira, emakume langabetua enplegurik gabe eta enplegua bilatzen duen emakumea
da, eta egoera horrek maila ezberdinetan zailtasunak dakarzkio. Baina bestetik,
langabezia femeninoaren espezifikotasuna azaltzen da, bai dimentsio familiarrean
bai eta dimentsio sozialean ere. Dimentsio familiarrean, emakume batek tradizionalki familiaren barnean izan dituen paper eta betebeharrak azpimarratzen dira eta
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dimentsio sozialean, gizartean emakumeenganako existitzen den diskriminazioa
agerian jartzen da. Langabezia femeninoaren aurrean kontraesanak nabarmentzen
dira. Batetik, bere egoera ez da hain larritzat jotzen betiere bere etxeko lanetan
jarduteko aukera izango baitu, eta, bestetik, sexismoa dela-eta emakumeek bereziki
pairatzen dituzten zailtasunak azpimarratzen dira.
Bestalde, errefusatze galdesortetan kasu maskulinoan item zentraletatik gehien
urruntzen den estatusa jabearena den bitartean, kasu femeninoan item zentraletatik
gehien urruntzen den estatusa etxekoandrearena da. Maila horretan, kasu femeninoan gogora ekartzeko galdesortetan lortutako informazioa eta errefusatze galdesortetan lortutakoa kontrajarririk daude. Hau da, emakume langabetu batengan
pentsatzean ikasleek, beste gauza batzuen artean, etxekoandrea dela esaten dute.
Errefusatze galdesortetan ordea, argi geratu da etxekoandreak ez dituela langabetutzat jotzeko beharrezkoak diren elementuak partekatzen. Izan ere, etxekoandreak
ez du arazo ekonomikorik, bere senarra arduratzen baita dirua etxera ekartzeaz, ez
da sozialki baztertua sentitzen, gizarteak tradizionalki esleitu dion rola betetzen
baitu, eta ez du lanik bilatzen, etxean jarduten baitu etxeko-lanetan eta haurren
zaintzan.
Emakume langabetuaren aurrean ikasleek benetako langabetua den edota
langabetu faltsua den erabaki behar dute. Mutur batean, gizonezkoen lekuan jarri
eta zailtasun bereziak bizi dituen benetako emakume langabetua dugu. Langabetu
faltsuaren lekuan berriz, langabeziaren ondorioak eta ezaugarriak betetzen ez dituen emakumea, etxekoandrea. Praktika berrien eta irudikapenen arteko harremanari dagokionez, Flament-ek (1996) lanaren irudikapen sozialaren inguruan
burututako azterketan ondorioztatzen zuen bezala, aldaketa-prozesu baten aurrean
gaudela esan daiteke. Dirudienez, gizartean oraindik ere gauzak ez daude erabat
garbi eta horren arrazoi nagusia, «arazoak» izan duen garapen historikoan dago,
hain zuzen ere emakumeek lan ordainduarekiko izan duten sarreran. Flament-en
esanetan praktika-aldaketa hauek izugarrizko eraldaketa eragin dute emakumeen
eta familien ohituretan (Flament, 1996). Gauzak horrela, sistema androzentrikoa
aldatzeko generazioak beharko dira eta ingurunearen, harreman sozialen eta
praktika sozial ezberdinen moldaeran lan luzea (Flament eta Rouquette, 2003).
Langabeziari helduz, eraldaketa erresistente baten aurrean gaude. Irudikapenaren gunea aldatu baino, sistema androzentrikoak zuzentzen duena, emakumeen
berezitasunak azaleko sisteman barneratzen dira. Hau da, erreferente maskulinoak
irudikapena antolatu eta zuzentzen duenez (gune zentrala), langabezia femeninoaren egokitzapena azalean egiten da, bigarren azpi-hipotesiarekin bat. Hau da,
irudikapenaren adierazpen normatiboa —sistema androzentikoa— azalaz baliatzen
da emakumeen berezitasuna barneratzeko. Izan ere, azalak, bere egokitzapen-funtzioak direla-eta, beharrezkoak diren erregulazioak egiten ditu alderdi absolutuak
eta baldintzapekoak batera existitzeko (Gaymard, 2003).
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Azkenik, genero-pertenentziaren arabera egindako azterketen arabera, gizonek eta emakumeek langabeziaren irudikapen berdina partekatzen dutela nabaria
da, langabezia femeninoaren apartekotasuna nabarmenduz. Emakumeei dagokienez,
oro har, dominaziozko harremanen integrazioa dagoela esan daiteke. Funtsean,
langabeziaren irudikapen sozialak gizonen eta emakumeen arteko genero-asimetria
iraunkor mantentzen laguntzen du, gizonen eta emakumeen estereotipo tradizionalei eutsiz eta sistema soziala justifikatuz (Jost eta Banaji, 1994). Ikerketa honetan
lanbide-ikasketak egiten dituzten ikasleen erantzunak landu ditugula jakinik, honek
guztiak orientazio profesionalerako inplikazio garrantzitsuak dakartza. Emakumeei
dagokienez behintzat, pentsamolde hauek beraien etorkizuneko aukera eta
jokabideetan eduki ditzaketen eraginetan pentsatzera garamatza. Duru-Bellat-ek
(1990) adibidez, neskatoek bizi duten paradoxa mahai-gaineratzen du. Neskek
eskola nahiko ondo gainditzen dute baina lan-bideratzean mutikoek baino arazo
gehiago dauzkate. Horri helduta, Vouillot eta kolaboratzaileek (2004), desberdintasun profesionalen oinarriak aztertzeko orduan, arreta berezia jartzen dute lanerako
orientazioan sortzen den generoaren araberako banaketan. Autore horien hitzetan,
familian eta eskolan generoen arteko harremanak barneratzen ditugu eta harreman
horien baitan feminitatearen eta maskulinitatearen eredu sozialak ezkutatzen dira.
Eredu horiek sozialki balioetsitako eta legitimatutako preskripzio moduan funtzionatzen dutelarik (Vouillot eta kol. 2004). Bestalde, Torns-ek (1995), emakume
gazteek bereziki izaten dituzten langabezia-tasa altuak azaltzeko orduan, tolerantzia sozialaren eragina azpimarratzen du. Hau da, gizarteak emakume gazteak etorkizuneko ama eta emazte gisa hautematen ditu eta ez langabetu gisa. Era berean,
gizon gazteekiko langabeziaren aurrean larritasuna nabarmena da, gazte horiek
etorkizuneko familiaburu moduan hautematen baitira.
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15. Erretiroa: generoen arteko
desberdintasunak osasunaren esparruan
Izarne Lizaso eta Manuel Sanchez
15.1. SARRERA
Kapitulu honetan aurkezten diren edukiak Erretiratuen Soslai Berriarekin Erlazionatutako Faktore Soziodemografiko eta Psikosozialak (Lizaso, 2007) izeneko
doktorego-tesiaren ikerketaren adar txiki bat baino ez dira. Erretiroa generoaren
ikuspegitik aztertuko den kapitulu honen helburu nagusia da erretiroaren inguruan
genero-desberdintasunak aztertzea ezaugarri soziodemografikoetan, osasun fisikoan, psikologikoan eta sozialean. Izan ere, erretiroaren inguruan egindako ikerketa
gehienak gizonezkoetan erdiratu dira, ondorioz, emakumezkoen ikuspegia ez da
behar adina aztertu. Egun, besteak beste, lan-merkatuan gertatzen ari diren aldaketak direla medio, hau da, emakumeen sartzea dela-eta, horien erretiroa aztertzea
erronka interesgarria iruditzen zaigu.
Ondorengo kapituluak zazpi atal nagusi ditu, eta zenbait kasutan azpiataletan
banatua dago: lehenengo atalean, ikerlanari buruzko alde teorikoa biltzen da. Atal
honek lau azpiatal ditu: lehenengoan, emakumea lan-mundura inkorporatzearen
arrazoiak eta ondorioak aztertzen dira; bigarren azpiatalean, erretirora egokitzeko
prozesuaren teoria azaltzaileak izango dira hizpide; hirugarren azpiatalean, erretiro-prozesuan faktore psikosozial eraginkorrak izango dira mintzagai; azkenik,
laugarren azpiatalean, emakumearen erretiroa azalduko da.
Horren ostean, bigarren atalean, ikerketaren helburuak eta hipotesiak aztertzen dira; ondoren, hirugarren atalean, lagina deskribatzen da; gainera, laugarren
atalean, planteatutako hipotesiak egiaztatu eta helburuei heldu ahal izateko erabili
diren tresnak aurkezten dira; horrez gain, bosgarren atalean, ikerketan erabili den
prozedura zehazten da; seigarren atalean, ikerlanaren emaitzak azaltzen dira:
batetik, generoaren ikuspegitik erretiratuen ezaugarri soziodemografikoak, eta,
bestetik, erretiratuen ezaugarri psikosozialak. Azkenik, zazpigarren atalean,
ikerlanaren ondorioak dira mintzagai.
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15.2. AURREKARIAK
15.2.1. Emakumea lan-mundura inkorporatzea
Emakumeak lan-munduan sartzera bultzatzen dituzten arrazoien artean,
besteak beste, ekonomikoak, gizartekoak eta pribatuak daude (Emakunde, 1997).
Ekonomia-arloari dagokionez, besteak beste, hiru arrazoi garrantzitsu azpimarratzen dira. Lehenengoa, abagune ekonomiko egokia. Egoera horren ezaugarri
nagusia, industrializazio-prozesu aurreratua da, enpresa eta industria sortu
berrietan langile kopurua areagotzea ahalbidetu eta sorrarazten duen prozesua,
alegia. Enpresa eta industria horietan fabrikatzen diren produktuak (ehungintzan,
tabakoaren industrian, elikadura-sektorean, eta abar) direla-eta, emakumezko
langileen egotea bereziki estimatzen zen. Bigarren arrazoia, emakumeen lanerako
eta prestakuntzarako eskubidea da. Azkenik, emakumeen prestakuntza mailaren
gorakada handia litzateke hirugarren arrazoia. Astiro-astiro, emakumeak lehen
mailako irakaskuntzarako eskubidea zabalduz joan dira, bigarren eta goi-mailako
irakaskuntzara iritsi arte.
Gizarte-arloan, berriz, honako arrazoi hauek aipa daitezke: alde batetik,
emakumeek aurreneko talde feministak antolatu zituzten; «emakumearen askapena
edo emakumearen emantzipazio-eskubidea»ren lelopean hainbat emakumeren
hausnarketa, elkartzea edo ekintza sorrarazi zituzten, besteak beste. Beste alde
batetik, ordura arteko moral eta gizarte-ohitura hertsiak arindu egin ziren. Gainera,
emakumea «arlo publikoa» delakoan integratzearen aldeko prozesuan, marketinaren eta publizitatearen eragina aipatu beharra dago. Emakume berriaren irudia
itxuratzen ari da: gizalegetsua, dinamikoa, aktiboa, eta abar. Hala, arlo publikoan
sartzera ausartzen den emakumea modernoa bada, bere lanpostuen zerrendan
emakumeak onartzen dituen enpresa ere modernoa izango da, noski.
Arlo pribatuari dagokionez, familiaren nuklearizatzeranzko joera azpimarratu
behar da. Familiek ekonomia- eta lan-egitura berriei aurre egin behar diete, baita
hainbat arkitektura-egiturari ere. Beraz, hiriko etxebizitzek, etxebizitza txikiek,
hainbat belaunaldiren elkarbizitza eragozten dute —ordura arteko ohiko elkarbizitza, alegia—.
Emakumeen lan-munduratzea bultzatzen duten arrazoi horiek «iraultza isila»
delakoa sortu zuten XX. mendean, batez ere, mende horren bigarren erdialdean.
Hau da, emakumea lan-merkatuan sartzea. Gertaera horrekin, pentsa liteke etxekoandrearen irudia desagertuko dela, baina, Espainiako estatuko datuetan oinarrituz (Larrañaga eta Echevarría, 2004), egun, bost milioi emakume etxeko zereginetan aritzen dira. Ildo horretatik, Freixas-en (1997) arabera, etxeko bizitza emakumearentzat babesgune bat dela dioen ideiaren aurka, haien etxetik kanpo lan
egitea, hau da, emaztea, ama eta etxekoandre rolez gain, langile rola izatea, biziasebetetzearen maila altuagoarekin lotzen da.
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Arestian aipatu bezala, mantso-mantso bada ere, emakumearen lan-munduratzea errealitate bat da, eta emakumearen enplegu-tasak igoera handia izan du, nahiz eta gizonezkoaren parekoa ez izan. Ildo horretatik, populazioaren erdia emakumezkoa izan arren, Europako herrialdeetan ez dira inon biztanleria aktiboaren
erdira iristen. Europar Batasunean, 2000. urtean 15 urtetik gorako emakumeak
% 51,7 ziren. Hala ere, biztanleria aktiboaren % 43,5 izatera baino ez ziren iristen
(EUROSTAT, 2005). Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) datuei dagokienez, urte
berean emakumezkoaren enplegu tasa % 43,3 zen (EUSTAT, 2005). Ondorioz,
gizonezkoen eta emakumezkoen artean, desberdintasunak adierazten dituzte datu
estatistikoek. Esaterako, emakumearen enplegu-tasa gizonezkoarena baino baxuagoa da. Hain zuzen ere, INEren datuen arabera, EAEko gizonezkoen enplegutasa % 67,37 da. Emakumezkoen enplegu-tasa, berriz, % 46,69 da. Gainera,
gizonezkoa lan-merkatuan sartzen den momentutik erretiro-garaia arte ez da ateratzen. Emakumearen kasuan, berriz, egoera ez da berdina izaten, batez ere, familiaren eraginez. Kasu horretan, lana ez da jarraitua izaten, eta lan-munduan sartu-irten
ugari egon daitezke.
Emakumezkoen enplegu-tasaren garapenari dagokionez, azpimarratzekoa da
azken hamarkadan gertatu den igoera handia. Hain zuzen ere, 1994. urtean
emakumezkoen % 32,5ek lan egin zuen EAEn. Ia hamar urte geroago, 2003.
urtean, berriz, % 51,4k. Hala ere, adineko emakume langileen enplegu-tasa baxua
dela esan daiteke. Hain zuzen ere, EAEn, 1994. urtean % 13,7k lan egiten zuen.
2003. urtean, berriz, % 24,4k.
Horrez gain, langabezia-tasak emakumezkoaren kasuan altuagoak izaten dira
gizonezkoarenaren aldean. EUROSTATeko 2002. urteko azken datuen arabera,
Europar Batasuneko langabezia-tasa % 7,7 zen. Espainiako estatukoa, berriz,
% 11,3 zen eta EAEko emakumezkoen langabezia-tasa % 7,8 da. Horrek esan nahi
du emakumezkoen langabezia-tasa —gizonezkoen aldean— 1,5 ehuneko-puntu
gutxitu dela.
15.2.2. Erretiroa egokitzeko prozesuaren teoria azaltzaileak
Erretiroari egokitzeko prozesua deskribatzeko orduan, bi teoria psikosozial
erabiltzen dira, bereziki: batetik, Jardutearen teoria (Havighurst, 1961), eta,
bestetik, Desloturaren teoria (Cumming eta Henry, 1961). Jardutearen teoriaren
arabera, pertsona batek erretiroarekin langilearen rola galdu ostean lehen egiten
zituen jarduerak mantendu edo horien ordezkoak aurkitzen baldin baditu, erretirora
hobeto egokituko da. Alegia, aktibo egoten den pertsona, emankorra dena, etekin
bat sortzen duena eta besteentzako baliagarria dena asebeteta sentituko da. Ondorioz, hobeto egokituko da erretirora. Gizabanakoak ordezko jarduerarik egingo
ez balu, ostera, ezereztasun-sentipena garatuko luke. Desloturaren teoriaren arabera, berriz, adineko pertsonak nolabaiteko gizarte-isolamendua nahi izaten du.
Hain zuzen ere, planteatzen da adinduak gizarte-harremanen murrizketa eta lan-
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munduarekiko haustura nahi izaten dituela eta horiek lortzen dituen heinean asebeteta sentitzen dela. Desloturaz gain, pertsona nagusiak bere buruarekiko arreta
maila areagotu nahi izaten du, rol pasiboagoak desiratzen ditu, rol periferikoa,
familiakoa eta lagunartekoa. Deslotura gizartearen eta pertsona nagusiaren artean
elkarrekikoa, saihestezina eta unibertsala da.
15.2.3. Faktore psikosozial eraginkorrak erretiro-prozesuan
Asko dira erretiro-prozesuarekin erlazionatuta egon daitezkeen faktore psikosozialak. Ikerketa honetan, hainbat ikerketarekin bat eginik, garrantzitsutzat jo
diren faktoreak izan dira aztergai. Hain zuzen ere, osasun fisiko eta psikologikoaren garrantzia azpimarratu da. Ondoren, erretiratutako gizabanakoaren laguntza
sozialaren eta gizarte-harremanen arteko erlazioa aztertu da. Horren ostean, aipatu
gabe utzi ezin daitezkeen diru-sarrerak gogoratu dira. Azkenik, erretiroaren
ondorioz astialdian eta aisialdian gertatzen diren aldaketak dira mintzagai.
Osasun fisikoa eta psikologikoa
Osasun fisikoaren gainbehera zahartzaroaren alderik negatiboenetakoa da.
Hala ere, erretiroaren eta osasun fisikoaren arteko erlazioa aztertzerakoan zehaztapenak egitea beharrezkoa da. Alde batetik, baieztatu da osasun-egoera kaskarraren
eta erretiroa hartzeko erabakiaren artean erlazioa dagoela (Mutchler, Burr,
Massagli eta Pienta, 1999). Hala ere, azpimarratu behar da erretiroaren ondorioz
gizabanakoaren osasun fisikoan aldaketarik gertatzearen inguruan datu kontraesandunak daudela. Egile batzuek diote erretiroak gizabanakoaren osasun fisikoan
negatiboki eragiten duela (Arbelo eta Hernández, 1981). Beste batzuek, berriz,
positiboki eragiten duela (Kalish, 1991). Osasun psikologikoa gizabanakoaren
egoera psikiko gisa definitzen da. Depresioa eta antsietatea dira horren bi adierazle nagusiak. Erretiroaren eta osasun psikologikoaren arteko erlazioa aztertu duten
egileen arabera, erretiroak ez du zertan depresioa eragin (Drentea, 2002; Birren,
1996). Genero-desberdintasunak aztertu izan dira, eta horien inguruko datu kontraesandunak aurkitu dira. Batzuen iritziz, gizonezkoek nahasketa psikologiko
gehiago pairatzen dute (Gala, 1991; Hilbourne, 1999). Beste batzuen iritziz, berriz,
emakumezkoek antsietate eta depresio maila altuagoak pairatzen dituzte (Hollis,
1998; Pinquart eta Sörensen, 2001).
Laguntza soziala eta gizarte-harremanak
Erretiratzean harreman sozialak izateak duen garrantzia azpimarratzen dute
hainbat ikerketak (Madrid eta Garcés de los Fayos, 1999; Pinazo, 2005). Horien
bidez oinarrizko giza beharretako bat asetzearekin batera, laguntza soziala lortzen
da. Laguntza soziala, laguntza, afektua eta baieztapena barneratzen dituen pertsona
arteko konpromisoa da. Definizio horren arabera, harreman sozialetan oinarritzen
den trukea litzateke laguntza sozialaren funtsezko ezaugarria. Laguntza sozialaren
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bidez gertaera estresagarri edo negatiboen aurrean babesa lortzen du gizabanakoak.
Ildo horretatik, azpimarratzen da laguntza sozialak estresa edo bizi-aldaketa
negatiboen eragina gutxitu eta pertsonaren osasun fisikoa eta psikologikoa zaindu
ditzakeela (Aranda, Pando eta Aldrete, 2002). Laguntza sozialaren barruan, faktore
kuantitatiboa edo objektiboa eta kualitatiboa edo subjektiboa bereizten dira. Lehenengoaren ezaugarriak, besteak beste, honako hauek dira: pertsona arteko kontaktuak, elkarrekintza sozialen sarea, tamaina, harreman kopurua eta maiztasuna.
Bigarrengoaren ezaugarriak, berriz, hautemandako laguntza soziala eta asebetetzea
lirateke.
Diru-sarrerak
Asko dira erretiro-prozesuaren eta arlo ekonomikoaren arteko erlazioa aztertu
duten autoreak (Hershey eta Mowen, 2000; Ekerdt eta Kay Hackney, 2002;
Hinrichsen eta Clougherty, 2006). Ikerketa gehienetan —guztietan ez esatearren—
azpimarratzen da egoera ekonomikoa eta zehazki diru-sarreren murrizketa
erretiroarekin erlazionaturiko galerarik garrantzitsuenetakoa dela. Egungo Espainiako estatuko datuen arabera, erretiro-pentsioaren batez bestekoa 610,77 € da.
Euskal Autonomi Erkidegoko azken datuen arabera (EUSTAT, 2004), 2003.
urteko erretiro pentsioen batez bestekoa 809,42 € dira, orain hamar urteko erretiropentsioaren batez bestekoa, berriz, 499,57 € zen. Beraz, hamar urtetan % 38 igo da
erretiroaren pentsioa. Gipuzkoari dagokionez (gure lagina han kokatzen baita),
egungo erretiro-pentsioen batez bestekoa 784,37 € da, Euskal Autonomia Erkidegoaren batez bestekoa baino baxuagoa.
Astialdia eta aisia
Asko dira aisialdiko jarduerak egiteak erretiro-prozesua errazten duela dioten
autoreak (Belsky, 2001; Rosenkoetter, Garris eta Engdahl, 2001). Autore horien
arabera, erretiratuek lan egiteari uzten diotenean, bete eta antolatu behar duten astialdi handia dute. Hori dela-eta, azpimarratzen dute erretiro-prozesua erraztearren
garrantzitsua dela aisialdiko jarduerak egitea baldin eta biziraupeneko oinarrizko
beharrak asebeteta badaude. Zentzu horretan, hainbat jarduera mota egin ditzake
erretiratuak: arlo fisikoarekin zein praktikoekin zerikusia dutenak, jarduera kulturalak, izaera sozialeko jarduerak eta ezagutza trebatzen duten jarduera intelektualak. Erretiratuen astialdia betetzeko orduan jarduerak aldatzen ote diren zehaztean,
ez dago adostasunik hainbat ikerketaren artean. Batzuen arabera, erretiro aurretik
egiten ziren jarduerak erretiro ondoren egiten dira (Rosenkoetter eta Garris, 2001).
Beste batzuen arabera, berriz, erretiratu ondoren zenbait zereginetan denbora
gehiago ematen da (Midanik, Soghikian, Ransom eta Tekawa, 1995; Szinovacz,
2000).
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15.2.4. Emakumearen erretiroa
Erretiroari buruzko ikerketa gehienak gizonezkoen erretirora mugatu ohi dira
(Tackett, 2001; Lehr eta Thomae, 2003). Horregatik, erretiroari buruz hitz egiten
denean, gizonezkoaren erretiroari buruz hitz egiten da bereziki, hau da, eredu
maskulinoaz (Calasanti, 1996). Gaur egun, ordea, emakumezkoen erdia baino
gehiago lan-merkatuan dago, eta gehienak ezkonduak daude (Schaie eta Willis,
2003). Etorkizunean, bikote gehienetako bi kideak arituko dira lanean. Egoera
berri horrek bikotekideen elkarrekiko doikuntza-prozesu ezezagun batera
garamatza. Hala ere, orain arte badirudi topiko bihurtu dela esatea «emakumeak ez
direla inoiz erretiratzen» (Moragas, 1991:177; Agulló, 2001:404), edo emakumea
«gizona baino hobeto egokitzen dela» erretirora (Sterns eta Hurd, 1999:377;
Agulló, 2001:404).
Egile batzuek diote (Castaño eta Martínez-Benlloch, 1990; Logue, 1991),
emakumezkoek —gizonezkoen aldean— erretiratzeko zailtasun gehiago izaten
dituztela. Beste batzuek, berriz, aurkakoa. Adibidez, Price-k (2000) luzerako ikerketa batean oinarrituta, 64-82 urte arteko 14 emakumeren erretiroa erraza edo zaila
den ikertu zuen. Bi unetan egindako elkarrizketen emaitzen arabera, lan-ibilbide
luzea eta jarraitua zuten emakumeen kasuan, erretirora egokitzeko prozesua eta rol
profesionala galtzea erraz gainditzen ziren, itxuraz.
Ikerketa askok mota horretako ondorioekin azaldu dute emakumezkoaren
erretiroa. Baina, errealitatea harago doa. Arestian azaldu den bezala, gero eta
emakume gehiago dira etxetik kanpo lan egiten dutenak; beraz, hemendik aurrera,
emakumezko gehiago erretiratzea espero da. Horrek ondorio positibo zein negatiboak ekarriko ditu: izan ere, kanpoko lana eta etxekoa bateratzeko duten gehiegizko zama erretiroarekin amaitu daiteke. Hala ere, emakumeak beren lanetan burubelarri aritu badira, erretiroak, etxera itzultzetzat hartuta, krisi bat eragin dezake
—gizonezkoen antzera edo maila altuagoan—.
Emakumezko gehienen aburuz, erretiroak ez du jardueren aldaketa bortitza
eragiten, gizonezkoekin alderatuz gero, etxekoandrearen rolarekin erlazionaturik
dauden eskaerek eguneko denbora gehiena egituratzen jarraitzen dutelako. Emakumearen erretiroaren bizipena konplexuagoa da, lan-ibilbidea ez baita —gizonezkoen kasuan gertatzen den bezala— hain lineala eta jarraitua izaten (Flippen eta
Tienda, 2000). Lan-merkatuan lan egin duten emakumeek beren etxeko lanak
egiten jarraitzen dute, eta horrek (beren oinarrizko rola lanbidetzat jo arren) aukera
eskaintzen die etxea «koltxoi» modura erabiltzeko (nahiz eta beti horrela ez izan,
are gutxiago etorkizuneko emakume langileen kasuan). Ildo horretatik, emakumezko gehienen iritziz, erretiroak ez du jardueren amaiera eragiten, betidanik
eginiko beste jarduera batzuez aldatzen baitira, horietarako denbora gehiago izanda
(Moragas, 1991; Becerril eta Becerril, 1997). Etxetik kanpo lan egin duten emakumeek bizitza-ibilbidean zehar aldi berean garatu dituzten rol guztietatik bat
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besterik ez dute galtzen (rol profesionala). Gainerako guztiak, ordea, mantentzen
dituzte, eta etxekoandrearen rol orokorrean sartu. Moragas-en (1991:177) arabera,
emakume erretiratuak —gizonezkoaren aldean— ez du «rolik gabeko rola»
eskuratzen. Gizonezko erretiratu guztiek lan egiteari uzten diotenean, erretiroaren
aro berrira igarotzeaz kontziente izaten dira; baina ez da berdin gertatzen emakume
erretiratuen kasuan. Emakumeek lan ordainduaren amaiera ikusten dute, baina ez
dute hautematen kontzeptuaren zentzu hertsian, izan ere, «erretiroa» ezinezkoa den
kontutzat antzematen dute, etxeko lana «ez delako lantzat hartzen» (Agulló,
2001:406).
Ildo horretan, Poal-en (1993) analisi interesgarri bat ekarri nahi da gogora.
Autore horrek etxekoandrearen egoera aztertu zuen, hau da, egun Espainiako estatuan erretiro-adina duten emakumeen gehiengoaren kasua. Belaunaldi horretako
emakumeen inguruan, erretiroarekin erlazionatutako hainbat ezaugarri azpimarratu
zituen: alde batetik, erretiroa zuzenean bizi dute, berarekin bizi den gizabanako
batek (senarra) aldaketa erradikal bati aurre egitean; bestetik, emakume horien
bizitzek aldaketa sakona pairatzen dute, bere bikotekidearekin zuten bizimodua
aldatu egiten da-eta. Askatasuna murrizten da, denbora gehiago igarotzen dute
elkarrekin, nahiz eta eguneroko ardurak emakumearen eskuetan jarraituko duen.
Bestalde, pertsona arteko harremanak ez dira bat-batean aldatzen. Azkenik, ez dute
sentitzen lantokia edo enpresa uzteak eragiten duen partaidetza-sentimenduaren
galerarik, batez ere, haien nortasuna etxean nahiz familian egon daitekeelako.
Analisi berari jarraituz, Poal-ek (1993) genero arteko konparaketa eskaintzen
du (erretiroa gertatu aurretik eta ondoren). Gizonezkoek, erretiroa gertatu aurretik,
egunaren ordu gehienak lantokian igarotzen dituzte, etxetik urrun. Bizitzaren
ardatz nagusia da lana, lantoki edo enpresa batekiko partaidetza-sentimenduak,
ordutegi egituratuak, nolabaiteko autonomia, norberarentzako espazioa, eta astialdi
gutxi dira ezaugarri nagusiak, besteak beste. Adineko emakumezkoen kasuan
(etxekoandrea delakoan), ordea, egunaren ordu gehienak etxean igarotzen dira,
bizitzaren ardatz nagusia familia eta etxeko lanak dira; ordutegi desegituratuak
dituzte (eguna antolatzerakoan aldaketak egiteko aukera), eta, halaber, nolabaiteko
autonomia, norberarentzako espazioak eta astialdi gutxi. Lehen aipatu bezala,
gizonezkoen erretiroa gertatu ondoren, ordu gehiago igarotzen dituzte etxean;
bizitzaren ardatz nagusia definitzear dago; partaidetza-sentimenduan aldakuntza
gertatzen da, pertsona arteko harremanak murrizten dira, denbora egituratzen zuen
elementua (lana) desagertzen da; astialdia gehiago izaten dute; autonomia eta
norberarentzako espazioa murrizten dira, besteak beste. Adineko emakumezkoaren
(etxekoandrea) kasuan, ordea, ez da aldaketarik gertatzen, ez eguneko ordu
gehienak igarotzen dituen tokiari dagokionez, ez lehentasunezko funtzioei
dagokienez, ezta haren bizitzaren ardatz nagusiari dagokionez ere. Etxeko lanen
funtzioen arduradun gisa jarraitzen du, oraingoan bere denboraren antolamenduari
dagokionez, baina aldaketak egiteko aukera murriztu egiten da. Beraz, erretiroak
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egoera konplexua eragiten du bikotekideengan (Mein, Martikainen, Stansfeld,
Brunner, Fuhrer eta Marmot, 2000).
Bazo-ren (1990) arabera, senarraren erretiroa edo alarguntasun-pentsioa jasotzeagatik, emakumeek erretiratuta sentitzeko joera izaten dute. Kasu gehienetan,
hautemate hori pentsioa kobratzeagatik edo erretiro-adina gainditzeagatik dator,
eta ez haren lanagatik (aipatu bezala, kasu gehienetan etxekoandreak dira-eta). Hau
da, emakumezkoarentzat, zailtasun garrantzitsuenak ez dira norberaren erretiroaren
ondorioz gertatzen, haien senarraren erretiroagatik baizik. Seme-alaben joatearekin, badira «habi hutsa»ren bizipena jasan behar duten etxekoandreak, beren
identitatearen oinarri izan diren ama- eta zaintzaile-rolak galtzea baitakar (Freixas,
1997). Gertaera horrek «identitatearen galera» dakarrenez eta haien bizitzetan habi
hutsaren sentsazioa sorraraz dezakeenez, badauka antzekotasun bat erretiroarekin.
Hala ere, beste egile batzuen iritziz (Schaie eta Willis, 2003), seme-alabak joateak
zenbait arduratatik «askatzea» ekar liteke.
15.3. HELBURUAK ETA HIPOTESIAK
Erretiroa generoaren ikuspegitik aztertu ostean, gure ikerlanaren helburu nagusia
izan da: erretiroaren inguruan genero-desberdintasunak aztertzea osasun fisikoan,
psikologikoan eta sozialean. Horretarako planteatu diren hipotesi nagusiak honako
bi hauek izan dira: batetik, Bergaran eta Donostian aztertutako azpitaldetan
erretiratuen ezaugarri soziodemografikoen artean generoaren inguruko desberdintasun esanguratsuak aurkitzea espero zen (adibidez, emakumezkoek —gizonezkoen aldean— diru-sarrera maila baxuagoa izatea, edota hezkuntza maila baxuagoa izatea ere). Horrez gain, erretiratuen ezaugarri psikosozialen artean ere, generoaren inguruko desberdintasun esanguratsuak aurkitzea espero zen (adibidez,
emakumezkoek —gizonezkoen aldean— osasun fisiko eta psikologiko kaxkarragoa, hau da, antsietate eta depresio maila altuagoak izatea edota osasun sozialean,
hau da, laguntza sozialean eta gizarte-harremanetan maila baxuagoa izatea).
15.4. LAGINA
Lagina bi lekutako erretiratuk osatzen zuten, alde batetik, Bergarako (Gipuzkoa)
«San Joxepe» erretiratuen elkartekoek eta, bestetik, Donostiako (Gipuzkoa)
udaleko erretiratuen etxekoek. Bergara udalerriak 2003. urtean 14.965 biztanle
zituen (EUSTAT, 2001). Elkarteak 1.642 bazkide zituen, eta herriko 65 urtetik
gorakoen % 58 ordezkatzen zuen (San Joxepe, 2003). Gipuzkoako hiriburuak,
berriz, 178.377 biztanle zituen (EUSTAT, 2001). Udalaren erretiratuen etxeen
kasuan, bazkideen kopurua 4.999 zen (Camio eta García, 2002), eta Donostiako
erretiratuen etxe guztien % 28 ordezkatzen zuen.
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Guztira, 161 parte-hartzailek osatu zuten lagina: 80 emakume (% 49,7) eta 81
gizon (% 50,3), aurretik aipatutako erretiratuen etxeetako bazkideak gehienak.
Horietatik, 112 parte-hartzaile (% 69,6) Bergaran, eta gainerakoak, hau da, 49
(% 30,4) Donostian elkarrizketatu ziren. Elkarrizketaren hizkuntzari dagokionez,
135 (% 83,85) gaztelaniaz izan ziren, 26 (% 16,15), berriz, euskaraz. Ikerlan
honetan erabili den laginketa intzidentala izan da.
Elkarrizketatuen batez besteko adina 66 urte (DT = 6,35) izan zen. Heinari
dagokionez, 52 eta 88 urte bitartekoa zen. Horren arabera, laginaren 89 partehartzaile (% 55,3) 66-79 urte bitartean biltzen ziren. Beste 69 parte-hartzaile
(% 42,9), berriz, 65 urte baino gutxiago zituzten. Azkenik, 3 parte-hartzaile baino
(% 1,9) ez ziren 80 urtetik goragokoak. Generoari dagokionez, emakumezkoen
batez besteko adina 66,38 urte (DT= 6,20) izan dira eta parte-hartzaileen adina
parekoa izan da.
Erretiro-adinari zegokionez, laginaren zati handiena (% 37) 61-64 urte artean
erretiratu zen, eta erretiratuta zeramaten denborari zegokionez, gehiengoak 5 urte
baino gutxiago zeramatzan erretiratuta. Generoa kontuan hartuz, emakumezkoen
gehiengoak ez du lan-merkatuan lan egin eta, ondorioz, ez dira lan-merkatutik
erretiratu. Hala, erretiratuta daramaten urte kopuruak ezberdinak izan dira.
15.5. TRESNAK
Planteatutako hipotesiak egiaztatu eta helburuei heldu ahal izateko, tresna hauek
erabili ziren, ordena honetan: SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnaire), galera kognitiboa aztertzeko galdesorta laburra screening gisa erabili zen
(esaterako, jaiotza-data, alegia, eguna, hilabetea eta urtea); «Ad Hoc» elkarrizketa
(adibidez, adina, sexua, egoera zibila, ikasketa maila, diru-sarrerak, bizitzan zehar
izandako lanbide nagusia, zenbat urterekin erretiratu ziren eta zenbat denbora
zeramaten erretiratuta, erretiro mota, eta abar); aisialdiko jarduerei buruzko galdesorta laburra; GADS (Goldberg Anxiety and Depression Scale), antsietatea eta
depresioa aztertzeko screening gisa (adibidez, azkenaldian urduri izan den, lo
hartzeko arazorik izan duen, eta abar). Erantzun-heina 0-9 artekoa zen. Antsietatea
izan zezaketen pertsonen egoera diagnostikatzeko HAS (Hamilton Anxiety Scale)
galdesorta erabili zen. Aldi berean, depresioa izan zezaketenen egoera diagnostikatzeko GDS/30 (Geriatric Depression Scale) erabili zen; PGC (Philadelfia
Geriatric Center Morale Scale) bizi-asebetetzearen eskala (esaterako, bakarrik
sentitzen den edota egungo egoeran asebeteta edo asebetegabe sentitzen den).
Erantzun-heina 0-16 artekoa zen; harreman sozialen maiztasuna eta asebetetzea
neurtzeko galdesorta; COOP-WONCA, osasunarekin erlazionatutako bizi-kalitatea
neurtzeko (adibidez, sentimendu negatiboak edo eguneroko jarduerak egiteko
zailtasunak). Erantzun-heina 0-5 artekoa zen.
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15.6. PROZEDURA
Lehenik eta behin, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko Oinarrizko Psikologia Prozesuak eta haien Garapena Sailaren eta alde batetik, Bergarako erretiratu etxearen artean eta bestetik, Donostiako Udaleko erretiratuen
etxearen artean hitzarmen bat sinatu zen. Horri esker, lekuan lekuko arduradunekin
hainbat bilera egin ziren ikerketa garatzeko asmoarekin.
Horrez gain, epaile arteko adostasuna erabiliz aldagai soziodemografikoak
neurtzeko galdesorta (ad hoc) gaztelaniatik euskarara itzuli zen. Guztira, bost
epailek parte hartu zuten, guztiak Psikologiako irakasle elebidunak ziren. Item
bakoitzeko % 60tik gorako adostasun maila lortuz gero (alegia, 5etik 3 epaile ados
izanik), aintzat hartu zen gehiengoak proposatutakoa. Behin protokoloa adostu
ostean, elkarrizketaren inkesta pilotua egin zen, elkarrizketa-eredu egokiena
lortzea zen xedea. Helburuen artean, alde batetik, elkarrizketan zehar ulermenarazorik ez izatea, eta bestetik, elkarrizketaren iraupena egokia izatea, adineko
pertsonak izango zirelako aztergai, eta aipatu bi faktore horien kontrol ezak erantzunetan eragin ezkorra izan zezakeelako. Horregatik pentsatu zen elkarrizketaren
iraupen egokia 40-45´ izango zela, elkarrizketa luzeago batek nekea eragin
baitzezakeen adineko pertsonarengan. Horretarako, elkarrizketaren itemak zuzendu
ziren, hizkuntza ulerterraz erabiltzeko xedearekin. Horrez gain, itemen ordena ere
kontuan izan zen, eta erlazionaturiko itemak elkarren ondoren kokatu ziren
koherentzia mantentzeko. Gainera, elkarrizketa-garaian pentsiorik jasotzen ez
zuena lan-merkatutik at zegoela kontsideratu zen; ondorioz, ez zitzaizkion erretiroarekin zerikusia zuten zenbait item proposatu. Elkarrizketa-erritmoa erraztearren, item horiek «*» sinboloarekin adierazi ziren. Gainera, elkarrizketatzaileek 12
orduko ikastaro teoriko-praktiko bat egin zuten 4 egunetan zehar. Azkenik, elkarrizketak egin ziren. Elkarrizketen iraupena, batez beste, 42,16 minutu izan zen.
15.7. EMAITZAK
15.7.1. Erretiratuaren ezaugarri soziodemografikoak generoaren arabera
Lehenengo hipotesian planteatzen zen Bergaran eta Donostian aztertutako
azpitaldetan erretiratuen ezaugarri soziodemografikoen artean generoaren inguruko
desberdintasun esanguratsuak egongo zirela.
Ezaugarri soziodemografikoei dagokienez, emaitza garrantzitsuenak honako
hauek izan dira: Batetik, egoera zibila kontuan hartuta, emakumezkoen artean
—gizonezkoekin erkatuz— gutxiago dira ezkonduak daudenak (% 51,3 eta
% 91,4, hurrenez hurren). Diru-sarrerei dagokienez, genero arteko desberdintasun
esanguratsuak izan dira, gizonezkoen % 87,7k batez bestekoaren gainetiko dirusarrerak ditu. Emakumezkoen artean, berriz, % 47,6k baino ez du batez besteko
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hori gainditzen 2(4)=36,239 p< .001 , C=.429. Hezkuntza maila kontuan hartuta,
emakumezkoetan zein gizonezkoen lehen mailakoak izan dira nagusiki (% 43,8 eta
% 42, hurrenez hurren). Jarduera profesionalari dagokionez, emakumezkoak
—gizonezkoen aldean— bi alorretan erdiratu dira: batetik, zerbitzuetan eta bestetik, etxeko lanetan (% 21,3 eta % 3,7; % 42,5 eta % 0,0, hurrenez hurren). Azkenik, erretiro mota dela-eta, emakumezkoak —gizonezkoen aldean— borondatezko
erretiroa edo gaixotasunaren erretiroaren ondorioz erretiratu dira, bereziki (% 26,3
eta % 16; % 23,7 eta % 16, hurrenez hurren).
Gizonezkoak
% 51,33
n=81
%
n
Egoera zibila
Ezkondua
91,4
Alarguna
1,2
Diru-sarrerak**
741 €-1020 €
23,5
>1021 €
64,2
Hezkuntza maila
Lehen mailakoak
42,0
Jarduera profesionala
Zerbitzuak
3,7
Etxeko lanak
0,0
Erretiro mota
Borondatezkoa
16,0
Gaixotasuna
16,0

Emakumezkoak
% 49,69
n=80
%
n

Guztira*
% 100
N=161
%

n

74
1

51,3
30,0

41
24

71,4
15,5

115
25

19
52

13,8
33,8

11
27

18,6
49,1

30
79

34

43,8

35

42,9

69

3
0,0

21,3
42,5

17
34

12,4
21,1

20
34

13
13

26,3
23,7

10
9

19,3
18,5

31
30

* ADINA: M = 66 urte (SD = 6,35) Heina: [52-88]
P25 = 62; P50 = 66; P75 = 70
** Irizpide ekonomikoak EUSTATen (2002) tauletatik ateratakoak izan dira.

1. taula. Ezaugarri soziodemografikoak generoaren arabera.

15.7.2. Erretiratuaren ezaugarri psikosozialak generoaren arabera
Bigarren hipotesian planteatzen zen erretiratuen ezaugarri psikosozialen
artean ere, generoaren inguruko desberdintasun esanguratsuak aurkituko zirela.
Hala, osasun fisikoan, psikologikoan eta sozialean aurkitutako emaitzak izango
dira mintzagai, hurrenez hurren. Ondoren, jarduerei buruzko datuak ere izango dira
hizpide.
Osasun fisiko objektiboari dagokionez, egoera fisikoa eta osasun egoera
orokorra ona dute 13 (M= 3,03; SD= 0,80 eta M= 2,95; SD= 0,78, hurrenez
hurren). Horrez gain, % 66k ez zuen gaixotasunik. Aldiz, % 33,5ek gaixotasunaren
bat pairatzen zuen, esaterako, hezurretako arazoekin zerikusia zuena. Osasun fisiko
subjektiboari dagokionez, berriz, oro har, osasun-egoera ona hauteman dute
(M= 2,95, SD= 0,78). Horrez gain, egindako analisi osagarrietan bizimoduari
buruz eginiko galderen erantzunetan genero arteko ezberdintasun esanguratsuak

13. Heina: 1-5.
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aurkitu dira: batetik, emakumezkoen % 66k ez du edari alkoholdunik edaten eta
gizonezkoen artean, berriz, ia % 20k ez du edari alkoholdunik edaten (M= 1,37;
SD= 0,56 eta M= 2,23; SD= 0,90, hurrenez hurren), t(159) = –7,277 p< .001;
bestetik, emakumezkoen % 47k «nahiko» zaintzen du bere elikadura. Gizonezkoen
artean, berriz, % 32k (M= 3,56; SD= 1,02 eta M= 2,95; SD= 1,25, hurrenez
hurren), t(159) = 3,382 p< .001.
Osasun psikologikoari dagokionez, oro har, batez bestekoen emaitzak kontuan
izanik, antsietate eta depresioaren batez bestekoak baxuak izan dira14 (M= 0,60;
SD= 1,41 eta M= 1,37; SD= 2,17, hurrenez hurren). Gainera, bizi-asebetetze maila
nahiko altua da15 (M= 11,46; SD= 3,30). Horrez gain, egindako analisi osagarrietan genero arteko diferentzia esanguratsuak aurkitu dira. Hala, emakumezkoek
nahiz eta depresiorik ez adierazi, maila altuagoa dute gizonezkoek baino. Horrez
gain, emakumezkoek sentimendu negatibo gehiago dute gizonezkoekin erkatuz.
Azkenik, bizi-asebetetzeari dagokionez ere, nahiz eta emakumezkoek biziasebetetze ia ona izan, gizonezkoen aldean, maila kaskarragoa dute (ikus 2. taula).
Depresioa
Heina
0-9
Batez bestekoen puntuazioak (generoaren arabera)
Gizonezkoak
0,36
(SD=0,94)
Emakumezkoak
0,85* (SD=1,75)
t (159)= –2,22

Sentimendu negatiboak
1-5

Bizi-asebetetzea
0-16

1,36
(SD= 0,88)
1,98**
(SD= 1,25)
t(159)= –3,613

12,43**
(SD= 2,26)
10,49
(SD=3,88)
t(159)= 3.892

**p< .01
* p< .05

2. taula. Osasun psikologikoaren indikatzaileak generoaren arabera.

Osasun sozialari dagokionez, harreman sozialen maiztasuna eta asebetetzea
altuak dira (M= 2,73; SD= 0,27 eta M= 2,80; SD= 0,28), hurrenez hurren. Gainera,
laguntza sozial handia dute (M= 1,90; SD= 0,90). Horrez gain, egindako analisi
osagarrietan, beste behin genero arteko diferentzia esanguratsuak aurkitu dira.
Nahiz eta emakumezkoek laguntza sozial maila, oro har, ona izan, gizonezkoen
aldean, baxuagoa jasotzen dutela adierazi dute (ikus 3. taula).
Azkenik, jarduerei dagokienez, garrantzitsuenak aisialdikoak (M= 3,37; SD=
0,57) eta osasuna zaintzearekin zerikusia dutenak dira (M= 2,97; SD= 0,81). Egindako analisi osagarrietan, beste behin ere, generoari dagokionez, bi datu azpimarratu daitezke: batetik, emakumezkoek etxeko jarduera gehiago egiten dituzte
gizonezkoek baino (M= 3,05; SD=0,64 eta M=2,43; SD= 0,89), hurrenez hurren,
F(1,160)= 25,538 p< .001; bestetik, emakumezkoek ikasketa-jarduera gehiago

14. Heina: 0-9.
15. Heina: 0-16.
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egiten dituzte gizonezkoekin erkatuz (M= 1,81; SD= 0,83 eta M= 1,49 SD= 0,72),
hurrenez hurren, F (1,160) = 6,750 p< .010.
Laguntza soziala
Heina
1-5
Batez bestekoen puntuazioak (generoaren arabera)
Gizonezkoak
1,74
(SD= 0,77)
Emakumezkoak
2,08*
(SD= 0,99)
t(159)=-2,391
* p< .05
3. taula. Osasun sozialaren indikatzaileak generoaren arabera.

15.8. ONDORIOAK
Ikerketa honen helburu nagusia izan da erretiroaren inguruan genero-desberdintasunak aztertzea ezaugarri soziodemografikoetan, osasun fisikoan, psikologikoan eta sozialean. Ezaugarri soziodemografikoei dagokienez, bereziki, diru-sarreretan genero arteko desberdintasun esanguratsuak aurkitu dira. Horren arrazoiak,
besteak beste, honakoak izan daitezke: batetik, emakumezkoek —gizonezkoen
aldean— lan-merkatuan urte gutxiago kotizatu dutela eta ondorioz, pentsio maila
kaxkarragoa dutela; bestetik, emakumezkoen artean —gizonezkoen aldean—
alargun gehiago dagoela eta hala, alarguntasun-pentsioa pentsio arrunta baino
baxuagoa denez, diru-sarrera baxuagoak dituztela. Azken datuen arabera, egungo
alargunen pentsioa 543,81 €-tan kokatzen da, batez besteko pentsioa, ordea,
771,42 €-tan (EUSTAT, 2005). Hori guztia kontuan hartuz, ikerketa honetan
proposatu den lehen hipotesia baieztatu daiteke partzialki betetzen dela.
Ezaugarri psikosozialei dagokienez, gure ikerketako parte-hartzaileek, oro
har, osasun-egoera ona dute. OMEren (Osasunerako Mundu Erakundea) osasunaren definizioa aintzat hartuz, ez dute gaixotasun fisiko larririk eta beren osasunegoera positiboki hautematen dute; bestetik, egoera psikologiko onean dago, hau
da, depresio eta antsietate maila baxua dute eta bizi-asebeteta sentitzen dira; gainera, maiz izaten dituzte erlazio sozialak, erlazio horiekin asebeteta sentitzen dira eta
laguntza sozial handia dute; batez ere aisialdiko jarduerak eta osasun fisikoarekin
zerikusia duten jarduerak egiten dituzte. Aipaturiko emaitza horiez gain, adin-tarte
horretan gutxitan aztertu diren faktore interesgarriak izan dira oraingo honetan
eskura. Horren adibide dira generoaren artean aurkitu diren desberdintasunak. Ildo
horretatik, honako emaitza hauek azpimarratu daitezke, besteak beste: batetik,
emakumezkoek —gizonezkoen aldean— ohitura osasungarriagoak dituzte;
bestetik, emakumezkoek nahiz eta depresiorik ez adierazi, maila altuagoa dute
gizonezkoek baino, hau da, sintoma depresibo gehiago, sentimendu negatibo

308

Generoa aztergai Psikologian: egungo ikerketak

gehiago eta asebetetze maila baxuagoa adierazten dute; azkenik, beste behin ere,
emakumezkoek, nahiz eta laguntza sozial maila oro har ona izan, gizonezkoen
aldean, baxuagoa jasotzen dute.
Hori guztia kontuan hartuta, adinekoen artean generoaren ikuspegiak garrantzi berezia eskuratzen duela uste dugu. Izan ere, erretiroaren inguruan egindako
ikerketa gehienak gizonezkoetan erdiratu dira, ondorioz, emakumezkoen ikuspegia
ez da behar adina aztertu. Egun, besteak beste, lan-merkatuan gertatzen ari diren
aldaketak medio, hau da, emakumeen sartzea dela-eta, horien erretiroa aztertzea
erronka interesgarria da. Hala, generoen arteko desberdintasunik ote dagoen
ezagutzeko aukera berria izango da.
Hala ere, emakumeak lan-baldintza kaskarragoak izaten ditu. Gainera, lan
egiten duten emakume asko ama ere badira, eta etxeko lanak hein handi batean
haren ardura izatea gehitu behar zaio egoera horri. Hori dela-eta, gizonezkoek eta
emakumezkoek lan-desberdintasun handiak izaten jarraitzen dute (Goldsmith,
1989). Adineko emakumearen lan-egoera berezia da. Izan ere, 55 urtetik gorakoen
enplegu-tasa baxua da gazteagoak diren emakumeekin erkatuz. Ondorioz, belaunaldi horretako emakumeak etxekoandreak izan direla azpimarra daiteke, gizartefuntzio garrantzitsua bete izan dutelarik seme-alaben —kasu batzuetan biloben—
eta familiako gaixoen eta zaharren zaintzaile gisa. Hau da, maila pribatuan
behartuak bizi izan dira, gizartean parte hartzeko denborarik izan gabe. Hala ere,
egoera poliki-poliki aldatzen ari da eta gizartean adinekoentzat prestatzen diren
jardueretan (55 urtetik gorako unibertsitatean, kultura-geletan, erretiro-etxeetan eta
abar), emakumeak nagusitzen ari dira. Besteak beste, adineko emakumea etxekoandrea izan delako eta lan-merkatuan maila baxuan parte hartu izan duelako,
egun erretiroaz hitz egiten denean gizonezkoaren erretiroari buruz mintzatzen da.
Hala ere, emakumearen erretiroa hiru ikuspegitatik azter daiteke: lehenengoaren
arabera, senarraren erretiroaren ikuspuntua litzateke. Izan ere, egun erretirorako
adina duten emakumezkoen gehiengoa etxekoandreak dira, eta, senarraren erretiroaren ondorioz, aldaketa ugari pairatzen ditu: askatasuna murriztea, senarrarekin
denbora gehiago igarotzea, eta abar. Bigarren ikuspuntuak emakumearen erretiroarekin zerikusia du. Nahiz eta egun erretiratzear dauden emakumezkoen gehiengoa etxekoandrea izan den, erretiroaren ondorioz gerta litezkeen eraginak aztertzear daude. Hirugarren ikuspuntua «habi hutsaren» fenomenoarekin erlazionatzen
da; alegia, erretirorako adina duten gizonezkoen eta emakumezkoen artean antzekotasun bat ezartzen da. Gizonezkoen erretiroaren ondorioz langile rolaren galerak
eragindako identitate galeraren antzekoa pairatuko luke emakumezkoak semealabak joatearekin. Etorkizun hurbilari begira erronka interesgarria irekia dagoela
uste dugu, egun 45-55 urte bitarte dituzten emakumezko askok eta askok lanmerkatuan lan egiten dute eta hemendik hamar urtera emakume horiek erretiroa
hartzen duten garaian gizon eta emakume langileen kopurua berdintzera egingo du.
Hala, orain arte gizonezkoaren erretiroa izan dena, emakumezkoarena ere bilakatu-

Erretiroa: generoen arteko desberdintasunak osasunaren esparruan

309

ko da, ondorioz, emakumearen erretiroa ikertzeaz gain, genero arteko desberdintasunak aztertu ahal izango dira hainbat arlotan, osasun-arloan bereziki.
Ikerketaren mugei dagokienez, aipatu behar da laginketa intzidentala izan
dela, ondorioz, berezia izan dela kontsidera daiteke. Ikerketaren erabilgarritasuna
eta erabilera sozialari buruz erakundeen arteko lankidetza sendotzeko baliagarria
dela pentsatzen dugu. Azkenik, etorkizunari begira ate berriak irekitzen direla uste
dugu: laginaren tamaina handiekin lan eginez, generoari dagokionez lagina
parekoa izanez, testuinguru ekologiko desberdinetan emaitzak errepikatzen diren
aztertuz eta azpipopulazioetan konparaketak eginez.
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