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“

“

Begiratu zeure buruari, hain argal, eder, zoragarri.
Eta begiratu niri, zahar, lodi, itsusi

“Nola transmititu gorputzarenganako gorrotoa”
Kasey Edwards

Ikerketa “Ni ez nago salgai, eta zu?” izeneko proiektuaren
barruan egin da, medicusmundi bizkaia martxan jarritakoa,
Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzarekin.
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Hitzaurrea
EDERTASUNAREN INDARKERIA:
NERABEEN GORPUTZA, KONTROLAREN LURRALDEA

Esku artean duzun ikerketa medicusmundi
bizkaiak egin du, “Ni ez nago salgai, eta zu?
izeneko garapenerako heziketa proiektuaren
barruan , Bizkaiko Foru Aldundiaren diru
-laguntzarekin.

medicusmundi bizkaian emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak ezabatzeko egiten
dugu lan, Hegoaldeko herrialdeetan zein Bizkaian. Emakumeen aurkako indarkeriak maila fisikoan eta psikologikoan eragiten die emakumeei eta, oro har, jendarteari. Izan ere, Osasun
Publikoak oraindik konpondu gabeko arazoa da. Hori dela eta, medicusmundi bizkaiak aipatutako gaitz soziala bistaratu eta ezabatzen lagundu nahi du.
Emakumeen aurkako indarkeriaz aritzen garenean, Hegoaldeko herrialdeetan edota Bizkaian,
burura indarkeria fisikoaren edo psikologikoaren irudiak datozkigu, irainak, gutxiesteak,
eta abar. Baina egon badago indarkeria arriskutsuagoa, sotilago baita. Edertasun kanonei
lotutako indarkeria da, emakumeok jasaten duguna, hedabideek, moda diseinatzaileek,
sare sozialek eta, oro har, jendarteak inposatzen digutena, arrakasta edo porrot soziala ematen
digutenak.
Hedabideek, publizitateak eta abarrek ezarritako kontsumo jarraibideen eta edertasun
kanonen ondorioz, jendarteak, orokorrean, eta nerabeek, batez ere, osasunaren aurkako
praktikak eta ohiturak dituzte. Testuinguru horretan,
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nerabeak oso kolektibo urrakorra dira,
hazkuntza pertsonalaren aldian daudelako

Horrexegatik, oraingoan, Bizkaiko neska nerabeen gorputz femeninoaren gaineko indarkeria
sinbolikoa aztertu nahi izan dugu, ikerketak berak argitu duen moduan, gazteen artean gero
eta gehiago ematen den arazoa delako. Izan ere, gazteek errealitate hori naturalizatu eta
normalizatzeko joera dute, ikusezin egiteko arriskua dago. Neska-mutilek garrantzi handia
ematen diete gorputzari eta itxurari, toki desberdinetatik eragindako presioaren ondorioz
(Internet, publizitateko irudiak edota lagunak). Helburua edertasun kanona lortzea da, nahiz
eta benetakoa eta lortzekoa izan ez, eta kasurik txarrenean, obsesio bihurtuko da.

medicusmundi bizkaiatik egunero milaka nerabeei eragiten dien egoera nahi dugu salatu,
gazteen gorputzengan eragindako presioak euren osasun fisikoa eta mentala hipotekatzen
duelako, merkantzia moduan tratatzen dituztelako, pertsonen osasunaren kontura negozioa
egiteko.
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Sarrera
Mugimendu feministen ideia nagusia
da, eta horrela agertzen da gaur egungo
legedietan, emakumeen aurkako indarkeria
genero desberdintasunaren adierazpenik
muturrekoena dela.
Eta nahiz eta imajinario kolektiboak, batez ere nerabeenak, indarkeria kolpeei, bortxaketei eta
heriotzari lotu, egon badago bestelako indarkeria , hain maltzurra ze indarkeriatzat ere jotzen
ez dena, naturala delakoan: indarkeria sinbolikoa.
Indarkeria sinbolikoak ez du erraz identifikatzeko kode espliziturik. Are gehiago, bere adierazpenak, berez, oso anbiguoak dira eta mezuek egitura erakargarriak dituzte. Desberdintasunaren adierazpen horrentzat, emakumeak dira helburu, objektu nagusi. Izan ere, emakumeek
guztiz normalizatu, onartu eta defenditzen dute.
Esate baterako, indarkeria sinbolikoa dira San Fermin jaietako irudiak

{

Asko berba egin zen eta eztabaidatu zen jai giroan borondatez bular bistan jarri
ziren neskei buruz. Gure ustez, irudiaren ikuspegi distortsionatua eman zen,
enfokatu beharrekoak eskuak zirelako, anonimoak gehienak. Nahiz eta neskaren
gorputzik ukitu ez, beregana zihoazen, bere bila. Izan ere, eskuok gorpuz femeninoak
baimen barik ukitzeko eskubide maskulinoaren sinbolo dira, uste dutelako ukitu
ahal dutela, euren eskubidea dela.

{

Indarkeria sinbolikoa maltzurra da esanahi kultural naturalizatuetan oinarritzen delako.
Aipatutako adibidean, ez ustekoa izango zen zalantzan jartzea bistan dagoen emakumeen
azala ukitzeko esku maskulinoen eskubidea, mutilen eta neskaren plazererako. Zergatik ez
du ukituko bada, mutil batek, hain hurbil duena?

Neskak kontrolatu behar du bere burua eta besteena, ez mutilak
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Horrelako diskurtsoei aurre egitea oso zaila da. Aurreko adibidean, gorputzak denen bistan
daude. Orrialde hauetan datozen hausnarketak gorputzei buruzkoak dira, baina gorputzak
bistara jarri aurreko prozesuan, egituratzen daudenean, feminitatea azalean eta biribiltasunetan
edo biribiltasunik ez egotean gorpuzten denean, nerabeen gorputza kontrolaren lurraldea
izateko. Bertan, begirada maskulinoa, pribatua zein kolektiboa, hezurren neurria edo azalaren
kolorea bezain inportantea izango da.
Orain arte esandakoak ikerketaren abiapuntu izan dira. Azterketan, Sortzen, emakumeen
aurkako indarkerian aditua den kontsultoriak eta medicusmundi bizkaia hartu dugu parte.
medicusmundi bizkaia osasuna eta lankidetza uztartzen ditu eta, ildo horretan, gorputzaren
gaia lantzen dute, osasunaren eszenatoki nagusia delako, betiere, osasuna era zabalean ulertuta,
osasuna gaixotasunik ez egotea baino zerbait gehiago delako. Beraz, generoa aztertzea
oinarrizkoa da osasun integrala aztertzeko orduan.
Hala, generoak eta osasunak bat egin dutenean, edertasunaren indarkeriari buruzko hasierako
azterketa gauzatu dugu, hau da, estetika aldetik gorputz ederra, erakargarria eta osasuntsua
izatearen esanahi kulturala aztertu dugu, batez ere emakumearen gorputzari dagokionez.
Alde batetik, esanahiaren eragina nerabezaroan aztertu nahi genuen. Izan ere, bizitzaren aro
horretan gorputzetan trantsizioa ematen da, ume izatetik heldu izatera, eta uste genuen genero
aginduek eragin handiagoa izango dutela, garapen konplexu eta sakoneko aldaketa
fisikoaren prozesuan ematen direlako. Era berean, aldaketok itxura fisikoari eta autokontzeptuari
eragiten diete, gazteek emakume eta gizon izateko trantsizioan daudelako, esanahiez eta
balioez betetako irudiak.
Nerabeen eta euren gorputz berrien aurrean, sekulako balorazio eta eskakizun ezkorren eta
baikorren sistema dago. Ez dago sistema onartzeko guztiz prestatua egoterik, nahiz eta
identitate pertsonal osasuntsua izateko oinarrizko prozesua izan.
Gainera, gure abiapuntuaren arabera, genero desberdintasunak sakonean eragiten dio
autokontzeptuari. Beraz, nerabezaroko trantsizioak ez du esanahi bera izango neskentzat
eta mutilentzat. Izan ere, nerabezaroak aldaketa fisiko handiak dakartza bientzat, baina feminitatearen irudikapen soziala askoz ere itogarriagoa da neskentzat mutilentzat baino. Hala,
osasun adierazleei eta jokabide arauei buruzko ikerketen eta estatistiken arabera, neska
gazteek arazo gehiago dituzte gorputzarekin duten harremanean.
Bestalde, mutilek eurei egokitutako jokabideak onartu beharreko presioa bizi dute;
maskulinitate hegemonikoak mutilen gorputza indarrari lotzen dio eta helburua lortzeko
zailtasuna arrisku jokabideak izateko arrazoi nagusia izan daiteke, bai mutilentzat, bai
neskentzat.
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Presioek pertsona helduengan baino eragin larriagoak dituzte identitatea osotzeko dutenengan,
helduek presioei aurre egiteko tresna gehiago dituztelako. Horrexegatik, nerabezaroan,
buruko osasunerako eta osasun fisikorako arrisku handiak egon daitezke, besteak beste, eta
indarkeria sinbolikoa txertatzeko lurralde subjektiboa bihurtzen da. Aldi berean, momentu
garrantzitsua da presio sozialari aurre egiteko banakako eta taldeko erresistentzia sortzeko.
Hori dela eta, ikerketaren helburua honakoa da: autokontzeptuaren eta gorputz femeninoaren
gaineko presioak eta lotutako urrakortasuna eta erresistentzia ikertzea Bizkaiko sei
udalerrietako 13-18 urte bitarteko nerabeen artean.
Gure ustez, ezinbestekoa da ezkutuan dagoen indarkeriaren eremua aztertzea. Izan ere,
guztiz normalizatua dago eta edertasunaren diskurtso maltzurra du inguruan, gorputzen
gainean edertasun eredu tiranikoa ezartzen du eta gorputz gehienek ez datozenez bat
eredu horrekin, gorputzen aniztasuna ezabatzen du, gorputz femeninoa gorrotatzeko
kultura sortuz. Hain zuzen ere, gorputz femeninoa edertasunaren indarkeriaren objektumerkantzia bihurtu du.
Ikerketak indarkeria mota guztiak prebenitzeko eta, nerabezarotik hasita, bizimodu osasuntsuak
eraikitzeko tresna izan nahi du. Helburu horrekin, Sortzenek eta medicusmundi bizkaiak
bat egin eta gure hausnarketak argitaratu ditugu.
Eskerrak eman nahi dizkiegu Durango, Galdakao, Getxo, Mungia, Muskiz, eta Uribe
Kostako Mankomunitateko (Sopelako) berdintasun teknikariei, lanarekin izandako
konpromisoagatik eta hezkuntza zentroekin harremanetan jartzeagatik. Gainera, eskertu
nahi diegu Sopuertako Udalekoei ere ikerketan parte hartu nahi izatea, nahiz eta azkenean,
dena delakoagatik, laginean sartu ez.
Ikerketarako landa lanak laguntza handia behar izan du. Beraz, eztabaida taldeetan parte
hartu eta galdetegia erantzun zutenei eskertzeaz gain, aitortu nahi dugu ezagunak mobilizatu
zituztenen lana, gure ikerketaren helburu-biztanleria lortzeko. Beren beregi eskertu nahi
dugu dinamizazio taldearen lana, Ane Navarrok eta Susana Manzanedok egindakoa. Eta
Maria Gomez, America Bustillo eta Monica Azkarragari ere eskerrak eman nahi dizkiegu,
eztabaida taldeetako transkripzioak egin eta eskalak prozesatzearren.

Ikerketa taldea
Miriam Herbón, Ianire Estébanez eta Norma Vázquez
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Esparru Teorikoa
INDARKERIA SINBOLIKOA
GORPUTZ FEMENINOAREN GAINEAN

70. hamarkadan, Pierre Bordieuk 1 indarkeria sinbolikoaren kontzeptua
sortu zuen, genero rolak eta botere harreman desberdinak, eta bestelako
eraiketa sozialak inposatzeko erabiltzen diren zeharkako ekintzak definitzeko.

Boterea dutenek indarkeria sinbolikoa erabil dezakete emakumeen eta gizonen arteko
harreman asimetrikoak ugaltzeko; eta ezkutuan, sotil egiten dute, indarkeria naturalizatu eta
ikusezina izatea lortu ondoren.
Indarkeria sinbolikoaren adibide klasikoa aukeramen kulturala inposatzea da. Mendebaldeko
jendartean, gorputzak eta arrakastari lotutako gorputzen irudi sozialak aukeramen kulturala
dira, sistema desberdinetatik inposatzen direnak eta genero isuri argia dutenak: bertako
mugek eta kortseek emakumeei eragiten diete. Gorputz femeninoek argalak izan behar
dute derrigorrez, ederrak eta arrakasta soziala izateko.

Indarkeria sinbolikoan, gorputz idealizatua gorputz errealaren menderatzaile da
eta gorputz errealaren pertzepzioa menderatzen du, era naturalean eta pertsonak
bere buruari inposatuta.
Indarkeria sinbolikoak ez du pertsonen maila kontzientean eragiten, pertzepzioan baino,
borondatearen kontroletik at. Horren adibide dugu nerabeek pisuari buruz duten jokabidea.

1 Kontzeptu konplexu horren laburpena: Calderone, Monica. Sobre violencia simbólica en Pierre Bourdieu. http://rephip.unr.
edu.ar/bitstream/handle/2133/487/Calderone%20-%20Violencia%20Simb%C3%B3lica%20en%20Bourdieu_A1a.pdf?sequence=1
2013ko uztailaren 15ean begiratutakoa..
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Zenbait iturrik adierazi dute Espainiako Estatuan, 15 urteko lau neskatik batek dieta egiten
duela, nahiz eta gehiegizko pisurik izan ez.
Orokorrean, jakin badakigu neska gazteen artean janaren trastornoak ohikoak direla.
Espainiako Estatuan, nerabeen eta gazteen artean, %4 eta %10 bitarteko janaren trastorno
tasa dago. Nerbio anorexia neska nerabeen hirugarren gaixotasun kronikorik garrantzitsuena da,
%0,5 eta %3 bitarteko tasarekin.
Indarkeria sinbolikoaren ondorioz, erabakimen kulturalak eragiten dien pertsonek mendeko
egoeran legitimatzen dituzten kategoriak onartu behar dituzte. Izan ere, onartzeak, batzuetan,
gorputz emozioen itxura hartzen du emakume askotan, euren burua edertasun patroi menderatzaileen bitartez ulertzen eta betetzen dituztela sentitzen dutenean (lotsa, gorritzea,
antsietatea, errua). Emozioek pertsonaren nahi gabeko konplizitatea adierazten du, ideologiak
ideologia, batzuetan ideologia ez datorrelako bat edertasun patroi menderatzaileekin.
Bordieuren esanetan (1998), indarkeria sinbolikoaren adibide dira Frantziako emakumeei
egindako hainbat inkestetako datuak, gehienek nahiago dituztelako eurek baino adin eta
altuera handiagoko bikotekideak.
Publizitateak erraztu egiten du indarkeria sinbolikoa autoinposatzea mezu sexistaren bitartez,
esanahi ugariko topikoz betetakoak. Hori dela eta, zenbait emakumek ondo nabaritzen dute
indarkeria sinboliko sexista baina, aldi berean, beste batzuek normaltzat hartzen dute edota
baita onartu eta defenditu ere.
Balorazioko diskriminazioak, hau da, balioen eskala baten gainean eragiten duenak- kasu
honetan eredu menderatzaileari lotutako antz estetikoa- baztertu egiten du eta bortitza izan
daiteke, neskek, derrigorrez, edertasun jokabideak eta kanonak onartu behar dituztelako,
nahiz eta, batzuetan, euren ezaugarri fisikoengatik, oso urrun izan; horren adibide da Espainiak
Europako ehuneko altuena duela kirurgia estetikoetan. Hala, 400.000 lagunek egin dute
ebakuntza euren gorputzeko atalen bat “zuzentzeko”, eta hortik %10 adingabekoak da; %85
emakumezkoa da.
Mutil nerabeak, nahiz eta balorazioen eta presioen eraginpean egoten hasi, emakumeekin
alderatuz, bestelako iturriak lortzen dituzte euren burua baloratzeko. Izan ere, mutilak neskak
sailkatzeko eta baloratzeko ahalmena duten taldeko kide bihurtu dira. Eta horrela izan da,
historian, emakumeak itxura fisikoagatik baloratu izan dituztelako, ez adimenagatik.
Lagardek azpimarratu duen moduan (2005), emakumearen gorputza emakumeen botere
gune eta balorazio sozialaren oinarri da.
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BEGIRADA FEMINISTA
EMAKUMEEN GORPUTZEI

“

“

Historian, edertasun eta itsustasun
kontzeptuak aldatzen joan dira

Jendarteak edertzat jotzen duenaren irudikapen artistikoak ideien bilakaera eta hemengo
pertsonaia nagusiari egokitutako ezaugarriak ezagutzeko balio digu: emakumea 2.
Sentsuala, misteriotsua, zoragarria … Horrelako ezaugarriak izan ditu edertasun femeninoak,
eta ezaugarriok moralak eta estetikoak dira. Beraz, argi dago garrantzi handia duela
emakumearen edertasun prototipoaren esanahi sozialak.
Zinema sortu zenetik, sekulako eragina izan du erreferente femeninoak eraikitzeko orduan.
Industria zinematografikoak, batez ere Hollywoodekoak, edertasun femeninoaren kanonak
ezarri dizkigu. 60. hamarkadan minigona agertu zen eta 80. hamarkadan argal egotea eta
bizimodu osasuntsua izatea ziren jokabideak, batzuetan guztiz obsesiboak. Beraz, pantailetan,
zenbait aktoresak euren gorputzen bitartez emakume ederra zelakoa den erakutsi digute.
De Laurentisek azaldu du (Millanen aipatua, 1999) mendebaldeko diskurtsoetan, zientifikotik
eta zinematografikora, nola eraiki duten emakumea fikzio moduan.
Baina fikzioa finkatzen joan da, hain zabaldurik dauden edertasun ereduak zalantzan jarri
ez eta bestelako industriek ere indartu egin dituztelako: moda, produktu “osasuntsuak”,
emakumeen gorputzengan mirariak egingo dituztenak ikonoetara hurbiltzeko, estetika…
Industria horiek, azken urteotan, indar handia hartu dute eta emakumeei berri ona eskaini
diete:

Gure gorputza aldatu egin dezakegu, modan
egoteko eta beti argal-beti gazte miraria lortzeko

2

Artean agertzen diren edertasun kanonei eta edertasunaren ideala irudikatzen duten irudi femeninoei buruzko
ibilbidea ezagutzeko, ikusi La historia de la belleza, Umberto Ecorena.
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Industriekin batera, teknologiak daude eta paperaren gainean, itxura aldatzea, desegokia
desagertzea eta naturala eta perfektua ez dena perfektu egitea errazten dute, esaterako,
argazkiak ukitzeko teknikek.
3

Susie Orbach, gorputzari buruz asko ikertu duen erreferentzia feminista da . Berak dio
emakumeen itxura fisikoaren gaineko presioek jokoz kanpo utzi nahi dituztela berdintasunaren
aldeko borrokan. Azken finean, mundu osoko emakumeek indarra euren gorputzaren
aurka borrokatzeko erabiltzen badute, fikziozko emakumea izateko erabiltzen badute,
bestelako arazoak aldarrikatzeko astirik ez dute.
Gorputza kontrolaren lurralde bihurtzen da, pertsona, orokorrean, eta bere arrakasta
sozialerako eta hobekuntza ekonomikorako aukerak kokatzeko. Orbachek (2010) azaldu
duenez, Estatu Batuetan, estetika ebakuntza gehienak errenta baxuko emakumeek egiten
dituzte, harrigarria izan arren.
Orbachek edertasunaren industriakoei “gorputza gorrotatzeko merkatariak” deitzen die.
Bere esanetan, industriak gorputz femeninoa marka izateko egiten du lan, finantza terminoetan
“aktiboa” izateko. Edertasunaren industriak edozein emakumeren esku jartzen ditu
produktuak eta esaten dio gorputz ideala izan dezakeela (hau da, prototipo zinematografikoarena), eta dieta aproposak egiteko borondatea eta erabakia behar dela bakarrik,
beharrezko kosmetika erabili eta, zergatik ez?, naturak egin ez duena kirurgia estetikoarekin
konpondu. Horren guztiaren truke, gorputz perfektua eta “errealizazioaren” ibilbidea
egitea.
Lehen aipatu den moduan, gorputzaren gaineko obsesioak denbora asko kentzen die
emakumeei, baina, hala ere, askatasunaren diskurtsoak bere produktuak eskaintzen ditu
emakumeek jendartean aurrera egiteko:

oinetako edo bularreko hauek erabilita, emakumeak jabetu
egingo dira. Hori baino gauza kaltegarriagorik egon daiteke?
Bada, esan dezakegu estetika industriak lortu egin duela emakumeek euren gorputza
zaintzea baina ez osasun aldetik, arrakasta aldetik eta mendeko itxura atzean uztetik baino.
Lanaren hasieran aipatu dugun idazleak esaten duen legez amari idatzitako gutun batean
(Edwards, 2013), neskek euren gorputza gorrotatzen ikasten dute ez denean argala edo gaztea,

3

La grasa es una cuestión feminista-tik (gaztelaniaz argitaratua 1981ean) Cuerpos-era(gaztelaniaz argitaratua (2010ean),
idazleak bere testuetan, berriro aztertu du gorputz fisikoaren eta gorputz psikologikoaren arteko harremana eta autokontzeptu femeninoaren
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amak transmititutako mezuen eta interpretazioen bitartez, hark ere ez baitzuen bere burua
argal eta gazte ikusten. Gainera, amak balorazio maskulinoari erantzuten dio, ahultasuna
aurpegiratzen diolako.
“Aitak, joan aurretik, berak ere ez zizun lagundu zure gorputzaren itxuragatik txarto
pasatzen zenuenean. «Jaungoiko maitea, Jan», entzun nion kasualitatez zuri esaten.
«Ez da hain zaila. Sartzen den energia ken irteten den energia. Pisua galdu nahi baduzu,
erraz-erraza da, gutxiago jan behar duzu».”
Horra hor edertasunaren industriaren mezu nagusia: emakumeok, denok, ahalegina eginez
gero, ahal izango dugu. Argalak izan gaitezke eta, horrela, arrakasta izan lanean, emakumeen
lan gehienak jendaurrekoak direlako; esparru sozialean, gorputz lirainok aitortza gehiago
izango dutelako; eta, jakina, maitasunean, gizonezkoek ezelako bihurgune gabeko gorputzari
begiratuko diotelako, erakargarriak direlako eta euren oniritzia eta desira adieraziko dute.
Diskurtso feministak kontzeptu tresna ugari sortu ditu indarrean dauden edertasun ereduak
eta argal egotearen kultura zalantzan jartzeko, edertasunaren indarkeriaren adierazleak direlako.
Baina, ezin dugu ahaztu sekulako ekarpena egiten dabiltzala euren gorputza onartu eta
aldaketarako eta transgresiorako erabili duten emakumeak. Ereduaren aurkako borroka aberastu
dute eta gorputz femeninoak ikusteko bestelako erak sortzen dabiltza. Esandakoaren adibide
dugu honako zatia, “Gorda: relato de una epifanía” liburutik ateratakoa (Piñeiro, 2013).
“Ispiluan begiratu barik pare bat egun egoten banaiz- gelako ispiluan eta ispilu sozialean- uste dut oso ederra naizela, ahaztu egiten zait lodi nagoela… Ahaztu egiten zait
XXL naizela, lodia, lodia, lodia… Lodia ni???... Egunero, botereak-munduak esaten dit:
EZ ZARA KABITZEN, LODI HORI!... Eta, hala ere, egunero hemen nago… hemen nago…
hemen nago besteen begirada gogor, arraroaren aurrean, pena eta nazka adierazten
didana… hemen nago ni, eta inork nahi edo amesten ez duen gorputza naiz, gutxik
txortan nahi duten gorputza naiz, emakumeek izan nahi ez duten gorputza, autobuseko
jarlekuan ia sartzen ez den gorputza.
Urteetan ikasi nuen disimulatzen, oharkabean egoten saiatzen… ze, egia esateko, ez
da ezer gertatzen lodia baina xelebrea bazara, lodia baina argia, lodia baina etorri
handikoa, lodia baina, baina, baina, baina… eta berriro datorkit leheneko oihartzun
moduan, “potolatxoa zara baina sinpatika” hipokrita (-txo leuntzailea erabiliz… arg)
“Onartu zeure burua, emakumea, zuk zurea duzu eta”, eta ni pentsatzen “ zer ote da
nirea???”
Eskerrak beti ailegatzen den oskol madarikatua apurtzeko gogoa, geruza guztiak
apurtzeko gogoa (eta aurpegi batzuk ere bai) eta liberatzea, leun edo latz edo
iragazgaitz edo koloretako orinez beterik, baina benetako ZU izan arte, benetako
NI… LODIA. Bai, lodia!, horrela, “-txo” gabe.
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Eta - nik nahi ez izan arren eta boterearen indarragatik- ahul nagoenean, ez nagoenean
indartsu (horrela behar dut egon), ispilu pertsonalaren eta sozialaren aurrean, eta
Gaizkiaren Inperio Estetiko boteretsuaren aurkako eguneroko borrokan atzera egiten
dudanean, nire otoitz autoperformatzailea errezatzen dut:
Gorputza guda zelaia dut: gorputz menderatua, boterearen indarkeriak mugatutako
eta baldintzatutako espazioa, aski da esan eta aurka egiten duen gorputza, transgresioa eta iraultza egiten duena. “Hemen ez dago irteteko negarrez dabilen argalik, neu
naiz, nire gorputza maite izateko eskubidea dudala oihukatzen”. Horra hor errebeldia:
botereak diost gorrotoa izateko, eta nik maite dut; esaten badit itsusia dela, nik ederta
suna ikusten dut; esaten didanean kontsumitzeko naizena aldatzekoeta edertasunaren
estereotipo ez erreala eta autoritarioa lortzeko, nik esaten du: JOAN ZAITEZ PIKUTARA!!
Ni neu naiz. Eta ez dut nahi zure arauan sartu. Azken mendekua ZORIONTSUA IZATEA
dut”

AUTOOBJEKTIBAZIOA,
HEDABIDEAK ETA JANAREN TRASTORNOAK

Diskurtso feministek emakumeentzat zapaltzaileak diren botere harremanen testuinguruan
sartu dituzte gorputz femeninoei buruzko diskurtsoak. Ildo beretik, psikologiak autoobjektibazioaren kontzeptua sortu du, pertsonek zein mailatan barneratzen dituzten kanpoko
estandar fisikoak eta kulturalak, gorputzaren sexualizazioa – gorputza objektu bezala- bere
egin arte. (Larraín, et al, 2009).
Autoobjektibazioaren kontzeptuak gaztetatik gorputz femeninoaren erotizazio maila
aztertzea ahalbideratzen du, besteak beste. Zer esan handia sortu zuen, adibidez, Vogue
aldizkariko 913. zenbakiak (2010eko abendua/2011ko urtarrila) sei urteko neskatoak helduen
moduan jantzita eta makilatuta agertu zirenean erreportaje grafiko batean. Bestalde, industria
batek “spa party-ak” eskaintzen dizkie 6-12 urte bitarteko neskei, hau da, “osasun eta edertasun”
espazioak, feminitateari lotutako estereotiporik indartsuenak garatzeko, “emakume gehienoi,
txikitatik gustatzen zaigulako, zainduak, mimatuak izatea, kremak, make up-a, orrazkerak,
4

etab”, horrelako web orrialde bateko iragarkiak dioen bezala .

4

http://www.girlspaparty.com.ar/ 2013ko uztailaren 15ean begiratuta.
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Hala, tradizioz eta identifikazio prozesuaren barruan, ama edo ahizpa nagusiak imitatzeko
ume jolasa izan dena, soinekoak, margoak edo bitxiak erabiliz, gaur egun ekintza publiko
bihurtu da. Neskatoak ez dira euren kontura jolasten, helduek bideratzen dituzte, eta identifikazio prozesua gabe objektibazio prozesua egiten dute, hau da, begirada publikoaren
aurrean erakargarri egoten ikasten dute, txikitatik besteen begiradaren objektu eraikitzen dira.
Hain gazte hasita, nerabezarora ailegatu eta edertasun ideal nagusiarekin alderatzen direnean,
desadostasun eta atsekabe sentimenduak garatu daitezke, eta denbora pasa ahala eta
mezuen intentsitatearen arabera, antsietate edo depresio egoerak bihurtu daitezke. Edertasunaren ideal nagusiak ez du bat egiten gazteen aukera errealistekin. Izan ere, eskainitako
gorputzaren argaltasun eta erakargarritasun sentsualen balioak neurri gabekoak dira,
lortu ezinak dira.
Denbora pasa ahala, objektibazioa autofenomenoa bihurtzen da, hau da, gorputzaren gaineko
ikasketa guztiak batu eta barneratu egiten dira, bere egin arte. Horrek zuzeneko eragina du
ebaluazio negatiboan, balorazio pertsonala gutxitzean eta sentimendu disforikoak eta
antsietatekoak gorputz irudiaren inguruan sortzean. Gainera, presioaren ondorioz, asko igo
dira dieta murriztaile patologikoak, ariketa fisikoak gaizki eta gehiegi egitea, laxanteak
erabiltzea, eta baita kirurgia plastika gutxitzekoa erabiltzea gorputz desiratua eta baloratua
mantentzeko (Larrainen aipatutako zenbait ikerketa, et. al., 2013).
Balio nagusiak adierazten dituzten hedabideek gorputza eta sexualitatea ulertzeko esanahi
ta era berriak sortzen laguntzen dute. Batez ere, irudi femeninoetan oinarritzen dira. Harritzekoa
5
da iragarki gehienetan emakumearen irudiak erabiltzen direla, nahiz eta gizonezkoentzako
iragarkia izan. Emakume erakargarri, argal eta sentsuala agertzea ezinbestekoa da produktu,
ohar edo iragarkiaren arrakasta lortzeko. Ikusteko propaganda gehienak, kontuan izan barik
zein produktu nahi duen saldu, emakumeen edota nesken irudiak erabiltzen ditu, erakargarri
egiteko.
Era berean, mendebaldeko munduan, arropa, kosmetiko eta aisialdiko marka nagusiek euren
produktuak eta mezuak egokitzen dituzte pentsatzeko ahal dela lortu iragarkietako emakume
prototipoa izatea, zimur edo inperfekzio gabekoa. Lipovetskyren arabera (1990),

moda esparru femeninoa da, ezkutuko debekua. Etengabe, itxuren
sistema antolatzen jarraitzen du, barneratze subjektiborako eta
inposaketa sozialerako indar handiarekin. Izan ere, gainerako
esparruetan ez da horrelakorik gertatzen.

5 Emakumea, singularrean idatzi dugu, hedabideetako irudiek ez dutelako emakumeen gorputz desberdinak erakusten,

eredu bakarra erakusten dutelako, estereotipoak eta errealitatea desitxuratzea indartuz.
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Martínek dioenez (2002),

edertasun fisikoa ez da errealizazio pertsonalerako bitartekoa,
helburua baino. Gorputz irudia ez da identitatearen zatia, NIa da.

Autoobjektibazio prozesuaren muturrean, janaren trastornoak ditugu, batez ere anorexia
eta bulimia, gehien bat nerabeei eragiten dietenak. Lehengoaren sintomatologia itxura
fisikoan nabarmentzen da (muturreko argala, anemorrea, hotz beti, hiperaktibitatea, ilea
erortzea eta beso, bizkar, izter eta masailetan ilea ateratzea; anemia, azal sikua, arazoak
hortzetan…) Baina anorexia moduko trastorno psikologikoak nesken autokontzeptuarekin
eta munduak inposatutako erronkei aurre egiteko ahalmenarekin du zerikusi, batez ere
oinarrizko harremanetan eta parekoekin dituzten harremanetan.
Anorexia izateko arrisku faktoreen artean muturreko argaltasuna da, eta jendartean ezaugarri
baikorra da. Hala, gaixotasunaren hasierako faseetan, inguruko onespen komentarioak
indartzeko faktore dira eta gaixotasuna ukatzeko balio dute. Beraz, tratamendua atzeratu eta
fase aurreratuagoetan hasiko da.
ACABE elkartearen arabera (Anorexiaren eta Bulimiaren aurkako Elkartea), Espainian:

*
*
*

anorexia duten %73 errekuperatu egiten da
%21 kroniko egiten da
%6k ez du gaixotasuna gainditzen eta hil egiten da

12 urterekin gaixotasuna izateko hasierako arriskua dago, nahiz eta azken urteetan 9 eta 10
urteko neska gazteen kasuak egon. Estatistiken arabera, 12-21 urte bitarteko gazteen %6k
janaren trastornoak ditu, eta %90 emakumezkoa da.
Bulimiaren ezaugarriak honakoak dira: (sekulako betekadak eta ondoren gonbitoak botatzea
nahita, ariketa gehiegi, laxanteak hartzea, eztarria urratuta izatea beti, nekea eta muskuluetako
mina, hortzetako arazoak… Bulimia jokabide zorrotzei lotzen zaie, arrakasta lortzeko jokabideak,
eta jateko orduan osagarri obsesiboa du.
Janaren trastornoak feminitatea jabetzeko trastornoak izan daitezke. Gaixotasuna bizi duten
neska nerabeek nortasun gatazka sakonak dituzte eta horren adibide gorputza zigortzea,
emakume helduaren itxura hartzen doalako.
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Kasu horietan, eginkizun nutrizionalak porrot egin du eta neska gazteek euren burua
distortsionatuta ikusten dute ispiluan. Izan ere, jendarteak ere emakumeen irudi distortsionatuak
aurkezten dizkigu.

ETA GORPUTZ MASKULINOA?

Gorputz maskulinoak eta femeninoak esanahi desberdinak izan dituzte. Arteak gorputz
maskulinoak perfekzioaren adibidetzat ditu; identitatea eraikitzeko orduan, dirudienez,
gorputz maskulinoak ez du horrenbesteko eraginik. Maskulinitateari buruzko azken bibliografia
aztertu ondoren, ez da gorputzari buruzko hausnarketa handirik egiten, batez ere, emakumeen
gorputzari buruzko hausnarketa feminista ugariekin alderatuz.
Hala eta guztiz ere, hurbiltze interesgarriak ditugu. Aguirrek eta Güelek (2002) maskulinitatearen eraiketa eta bere arriskuak aztertu dituzte eta “indartsu” izatearen maskulinitate
hegemonikoko agindua gorputz indartsua izan beharrari lotu diote. Euren ustez,
gorputz indartsua maskulinitatearen bitartekoa eta sinboloa da.
“Gorputz indartsua ez da indar fisiko handiena duena, bizitzak gizonari ematen dizkion kolpeak
ondoen jasotzen dituena baino. Gorputz indartsua ez du beldurrak izutzen, ohoreari egindako
erronkei aurre egiten die, aukera sexual guztiak aprobetxatzen ditu, arriskatzeko ahalmena
erakusten du, etengabe egiten du lan.” (aip. lan., 18. or).
Indarra bilatze horretan, egileek kirolak mutil nerabeentzat duen garrantzia azpimarratu dute,
batez ere futbolak, maskulinitateari lotutako bestelako ahalmenak garatzeko eta probak
egiteko: eraso egitea eta jasandako erasoak aguantatzea. Aldi berean, indarrak emakumeak
erakartzen ditu. Izan ere indarra emakumeak babesteko garatzen da.
Egileek diotenez, gorputz maskulinoaren indarraren naturalizazioa, hau da, gorputz ahula
ez-gizon identifikatzea (afeminatua, homosexuala) mutil nerabeen beldurren jatorria da.
Hori dela eta, mutil nerabeek beldur handiz begiratzen diote euren gorputzaren garapenari.
Hala ere, indarra izan beharra presio psikikoko lapikoa da gizonentzat eta batez ere, mutilentzat.
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Kaufmanek dio (1999) gizon askorentzat, balioko emozio bakarra hira dela.
“Hori benetan da egia sortutako sentimendua botererik ez izatea denean. Sentimendu horrek
gizonen segurtasun ezak azpimarratzen ditu: maskulinitatea botere eta kontrol kontua bada,
botererik ez izatea gizon ez izatea da. Berriro ere, indarkeria kontrakoa frogatzeko bitartekoa
da, bere buruaren eta besteen aurrean”. (aip. lan., 4.or).
Mutil nerabeak indar fisikoa eta psikikoa eskuratzeko trantsizioan daude. Beraz, oraindik ezin
dute eskatutako rola bete eta autokontzeptua ere ahula da. Pescadoren esanetan (erref.gabe),
maskulinitate hegemonikoaren ereduak sentimenduak transformatzen ditu, gizonaren
identitatea sendotzeko edozelako ahultasunaren aurrean. Indarra, eustea eta amorrua
nerabeei erakusten eta azpimarratzen zaizkien sentimenduak dira. Ondorioz, asko zailtzen
da emakumeekin eta beste gizonekin izan beharreko harremana eta arrisku jokabideak
bultzatzen ditu eta indarkeriaren euskarri dira.

NERABEEN IDENTITATEA

Mendebaldeko jendartean, nerabezaroa pubertaroko aldaketak barneratu eta nork bere
gorputzaren irudikapenean sartzeko behar den denbora da. Prozesua luzea eta konplexua
da eta gure jendarte konplexuan, gero eta urte gehiagoko prozesua da. Nerabezaroa luzatzen
joan da kulturak nerabearentzako eskakizun gehiago sortu ahala, eta, ondorioz, atzeratu egin
da helduen munduan sartzea. Hala, “nerabeen kultura” sortu dute, talde identitateak errazten
duena baina, era berean, bertatik ateratzea erakargarri egiten ez duena.
Pubertaroak gorputzaren irudikapen berria barneratzea eta aldatzea dakar, genital helduekin
eta ugaltzeko ahalmenarekin. Beraz, identitate bizipena izan behar da hain sakonak diren
aldaketen bitartez, aldaketak fisikoak eta psikikoak direlako eta identitate sentimendua
apurtu dezaketelako, nahiz eta desberdina izan, bera izaten jarraitzeko. Hala, nerabearen
gorputza eta burua transformazio prozesuaren eszenatoki bihurtuko dira eta dialektikaren
eremu, batetik, umearen gorputza, ezaguna eta amestua… eta, bestetik, nerabearen gorputz
heldua, ez ezaguna, misteriotsua eta sexualki heldua. (Birraux, 2000).
Ekarpen psikoanalitikoek diote “ni korporalaren” kontzeptuak garrantzi handia duela
autokontzeptuaren eraketan. Winnicotten ustez, (2009), umeak gorputza deskubritu eta bere
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egiten du, hasierako harridura bizipenetan hasi eta apurka-apurka psikeak gorputza integratu
arte, gorputzaren mugak psikearen mugak izan arte.
Ikuspegi psikoanalitikoari jarraituz, Lauferek (1988) azaldu zuen nerabezaroko eginkizun
ebolutiborik nagusia behin betiko sexu antolaketa ezartzea dela. Hala, nerabezaroa amaitzen
denean, subjektuak desiratzen duenaren eta permititzen denaren arteko konpromisozko
irtenbidea lortuko da. Horrexegatik, oso garrantzitsua da nerabeak bere gorputzarekin duen
harremana.
Gaur egun, hedabideak – batez ere telebistak, zinemak eta publizitateak- elementu ideologikoak
eta komertzialak batzen dituzte gizonentzako eta emakumeentzako balioak, ereduak et idealak
eskaintzeko. Nerabe asko eredu horiekin alderatzen dira eta imitatu egiten dituzte. Izan ere,
estereotipo horiek eraikitzen dituzte etorkizuneko belaunaldien irudia eta identitatea.
Nerabezaroan, identifikatzeko ereduen bila ibiltzen dira; horrexegatik idealtzat hartzen
dituztenak oinarrizkoak dira, identifikazio prozesuan eragin handia dutelako.
Identifikazio prozesuak zenbait etapa eta adierazpen ditu. Esan dezakegu nerabezaro aurrean,
subjektuak aitari eta amari lotutako eta eurekin identifikatutako nia duela. Heltze psikofisiologikoaren bitartez, gurasoengandik urruntzen da bere oinetan gelditzeko. Etapa berrian
parekoen taldeak sekulako garrantzia du.
Momentu horretan nerabe/gazteak eredu berriak bilatzen ditu, askotan, aitaren eta amaren
aurkakoak, norekin identifikatu aurkitzeko, bilaketa propioan: orain ez da “egokitu zitzaizkidan
aita eta ama, neuk bilatutako eta aukeratutako ereduak baizik”.
Lagun taldeek paper garrantzitsua dute besteengana hurbildu, parekoekin ardurak eta
beldurrak partekatu eta pentsatzeko era berriak alderatu eta garatzeko premian. Nerabezaroan,
neska-mutilek gorputzaren, sentsazioen eta pentsamenduen aldaketak onartu behar
dituzte eta lagunek indartu egiten dituzte, ume izatetik heldu izatera pasatzeko zubia dira.
Taldeotan, taldeko ideologia egoten da, bertako guztiek taldeko izateko partekatu behar
dutena: hizkera propioak garatzen dituzte, antzerako janzten, prestatzen, apaintzen, orrazten
dira, eta pertsonaiak aukeratzen dituzte, hain zuzen ere, identifikazio prozesuak oinarritzeko
ereduak. Hedabideetako ereduen garrantzia azpimarratu badugu ere, parekoen taldearen
onespenak eta parekoek irudikatzen dituzten ereduek ere eragin handia dute.
Nerabeak autokontzeptua eta identitatea definitzeko prozesuan daude. Hala, talde interesgarria
dira gaur egungo mendebaldeko jendarteak eskainitako irudi femeninoen eragina
ebaluatzeko. Neska nerabeek hedabideetako irudien bitartez transmititutako gorputz
femenino idealaren eragina eta presioa dute. Beraz, arrisku faktore handia da era askotako
sintomatologiak sortzeko (antsietatea, depresioa, jateko jokabideak aldatzea). Frogatuta dago
antsietateak gora egiten duela emakumeek euren gorputza hedabideetako ereduekin
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alderatu eta ebaluatzen dutenean, sarritan, pisuari eta sexu erakargarritasunari lotuz. Irudiok
transmititzeak gorputzarekiko sentimendu ezkorrak eta antsietatea sortzen ditu; emakumeek
ez dakitenez zehatz-mehatz nola ikusten den euren gorputza norbaitek begiratzen dienean,
ageriko egoeretan antsietateak gora egiten du. Antsietatea ondorioa da eta itxura fisikoa
etengabe monitorizatzen du. (Dittmar, 2007)
Casperek eta Offerek egindako ikerketa batean (1990), bostehun neska gaztetik heren bi
arduratuta zeuden pisuaz eta neurriaz. Kezka horiek gorputzarekin eta autoirudiarekin konforme
ez egoteari, aldarte depresiboari eta bestelako arazo sintomatikoei lotuta daude. McCabe &
6
Ricciardelliren ikerketak ere (2001) frogatu du neska nerabeak urrakorrak direla beste
emakumeen eraginen eta presioen aurrean, esaterako, amen eta lagunik onenen aurrean.
Gazteok jasotzen dituzten komentarioek, pertsona garrantzitsuak egindakoak, gorputz
aldaketaren estrategien oinarrian dagoen desadostasuna osotzen dute.
Ikuspegi desberdinetatik asko azpimarratu dira edertasunaren idealaren eraginak garapen
femeninoaren gainean dituen ondorio ezkorrak. Zenbat eta arazo gehiago autoirudiarekin,
sintoma depresibo gehiago. Bestalde, Stokesek eta Recascinok (Larrainen et al, aipatutako lana,
2013), 144 emakumerekin egindako ikerketan, azaldu zuten poztasun sentimenduek zerikusi dutela
gorputz estimuaren hiru osagairekin: sexu erakargarritasuna, pisuaren ardura eta baldintza fisikoa.
Amaitzeko, esan dezakegu nerabeen gorputza genero estereotipoak indartzeko trantsiziorako
oinarrizko eszenatokia dela. Konkistatu beharreko lurraldea, autoobjektibazioa indartzeko.
Eta nesken kasuan, edertasunaren ideal baten bitartez, kontrolatu beharreko lurraldea.

6

Ikerketak 11-18 urte bitarteko 1266 neska-mutilen arteko desberdintasunak aztertu zituen. Janaren trastornoen
garapenean oinarrizko diren aldagaiak aztertu zituzten: Gorputz Masaren Indizea, gorputz irudiaren pertzepzioa eta
gogobetetasuna eta pisua kontrolatzeko jokabideak. Nahiz eta neskek Gorputz Masaren Indizea txikiagoa izan eta
gainpisu eta obesitate gutxiago izan, neskak lodiagoak ikusten ziren, ez zeuden konforme euren gorputz irudiarekin eta
argaltzeko dietak egiten zituzten. Bestalde, ondorioztatu zuten neska-mutilek dieta egiteko arrazoia ez dela benetako
pisua: lehenengo arrazoia, gorputzaren pertzepzioa da eta bigarren arrazoia gorputzarekin konforme dauden ala ez.
Beraz, artikuluan nesken eta mutilen artean alde handiak daudela frogatu zuten, kontuan izan beharrekoak gorputz
irudiaren eta dieta egiteko jokabideen arazoak prebenitzeko programak diseinatu eta garatzeko orduan.
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Ikerketaren Metodologia
HELBURUAK ETA HIPOTESIAK

Helburu nagusia:
Indarkeria esparru sinbolikoan prebenitzen laguntzea. Horretarako gorputz femeninoenganako
presio sozialei lotutako urrakortasun eta erresistentzia faktoreak ezagutu eta aztertzea 13
eta 18 urte bitarteko Bizkaiko nesken eta mutilen artean.

Helburu espezifikoak:

1
2
3
4
5

Gorputz femeninoei eta edertasun ereduei buruz 13 eta 18 urte bitarteko Bizkaiko
sei udalerrietako neskek zer uste duten ezagutzea.
Neskek gorputzaren gaineko presioei eta edertasun kanonei aurre egiteko dituzten
estrategiak aztertzea.
medicusmundi bizkaiari diskurtsoa, metodologia eta mezuak ahalbideratzea, neska ne
rabeen gorputzaren gaineko presio sozialak osasunean eragin ditzakeen arriskuez
ohartarazteko.
Neska nerabeen gorputzaren gaineko indarkeria sinbolikoari buruzko diskurtsoa
gauzatzea, emakumeen aurkako indarkeria sexistaren adibide delako.
Indarkeria sinbolikoa prebenitzeko proposamenak egitea.

Ikerketaren helburua ez da hipotesiak baieztatzea. Hala ere, uste dugu beharrezkoa dela
zenbait hipotesi planteatzea, gutxi ikertutako esparruan informazioa lortzea bideratzeko.
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1 hip. Urrakortasun maila eta gorputzarekiko presio soziala alderatuz, nesken maila mutilena
baino altuagoa da.

2 hip. Urrakortasun maila eta gorputzarekiko presio soziala alderatuz, maila altuagoa da
16-18 urtekoen taldean.

3 hip. Nerabeek ez dituzte bistaratzen hedabideen ondorioak gorputzaren pertzepzioan.
4 hip. Neska nerabeen gorputzengan presio sozialeko elementu gehiago daude mutil nerabeen
gorputzengan baino.

5 hip. Mutil nerabeak neska nerabeen gorputzenganako presio eragile dira.
6 hip. Neskek mutilek baino presio sozialari aurre egiteko erresistentzia baliabide gutxiago
dute.

7 hip. 16-18 urte bitarteko nerabe taldeak 13-15 urtekoak baino hobeto egiten dio aurre
presio sozialari.

LAGINAREN ETA INFORMAZIO
BILKETAREN EZAUGARRIAK

Ikerketak diseinu kuantitatiboa eta kualitatiboa izan du. Azterketa kuantitatiboari dagokionez,
eskala pasatutako lagina biztanleriaren adierazgarri da estatistika aldetik, hau da, emaitzak
biztanleriari orokortu daitezke. Bestalde, azterketa kualitatiboak fenomenoa era sakonagoan
ulertu nahi zuen.
Ausazko lagina erabili da, hau da, aukeratzeko irizpidea neska-mutilek aipatutako udalerrietako
eskola zentroetan ikastea izan da.
Lagina aldagai aske biren inguruan aukeratu zen: sexua eta adina.

*
*

Sexu aldagaiak kategoria bi ditu: neskak eta mutilak
Adina aldagaiak kategoria bi ditu: 1nerabeak, 13-15 urtekoak eta 2nerabeak,
16-18 urtekoak.
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Ikerketan aukeratutako sei udalerrietan, 13-18 urte bitarteko 11.616 gazte zeuden, 2013ko
martxoko udal erroldaren arabera. Lagin teorikoa honela sailkatu genuen sexuaren eta adinaren
arabera, %95eko konfiantza mailarekin eta %5eko errore tartearekin.

NESKAK

MUTILAK

13-15

92

94

186

16-18

92

94

186

184

188

372

Hala ere, ausazko faktorea dela eta, honela gauzatu zen:			
1 Koadroa

Laginaren banaketa sexuaren eta adinaren arabera
Zenbaki absolutuak eta ehunekoak

13 - 15 urte
Neskak

Mutilak

Guztira

16 - 18 urte

Guztira

103

107

210

%26

%27

%53

90

94

184

%23

%24

%47

193

201

394

%49

%51

%100

Bizi ziren udalerria ez zen aldagai asketzat hartu, uste genuelako lurralde berekoak izateak
emaitzak bateratuko zituela, herri batean ala bestean bizi ala ikasi.
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Bizi diren udalerriaren araberako laginaren banaketa 2 koadroan dator:

2 Koadroa

Laginaren banaketa sexu, adina eta udalerriaren arabera
Zenbaki absolutuak eta ehunekoak

Durango

Galdakao

Getxo

Mungia

Muskiz

Sopela

13 a 15
urte

16 a 18
urte

Guztira
herrika
sexuaren
arabera

Neskak

19

11

30

57

Mutilak

17

10

27

%14

Neskak

21

28

49

82

Mutilak

14

19

33

%21

Neskak

22

18

40

83

Mutilak

17

26

43

%21

Neskak

14

13

27

51

Mutilak

12

12

24

%13

Neskak

4

3

7

23

Mutilak

12

4

16

%6

Neskak

23
18

34
23

57
41

98
%25

Mutilak

		

GUZTIRA

394
%100

GUZTIRA

Lagin teorikoan, partaideen ehunekoaren araberako banaketa zegoen, kontuan izanda
populazio pisua.
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Baina partaidetzaren ezaugarriek banaketa aldatu dute, 3 koadroan agertzen den moduan:

3 Koadroa

Laginaren banaketa ehunekotan eta udalerrika
Banaketa teorikoa eta banaketa erreala

Ehunekoa
udalerrika

Ehuneko
erreala

Durango

14

14

Galdakao

14

21

Getxo

38

21

Mungia

9

13

Muskiz

4

6

Sopelana

22
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Banaketan, aldaketarik handiena Getxon izan zen. Izan ere, Getxon, ikerketan parte hartu zuen
hezkuntza zentro batek eskatu zuen eskala gaztelaniaz pasatzeko, ikasle asko immigrantea
zela eta. Eskaera aztertu ondoren, erabaki zen kontrol taldea egitea aldagai aske birekin, sexuaz
eta adinaz gain: Eskalan erabilitako hizkuntza eta etorkina izatea.
Hala, ikerketa taldean, partaideen %5.8 etorkina zen; kontrol taldean, berriz, %27 zen etorkina.
Bestalde, hasiera batean, sei eztabaida talde egitea planteatu zen, baina bost gauzatu ziren,
datak zirela eta, Getxoko institutuan ez zelako seigarren taldea antolatu.
Eztabaida taldeetan 43 neska-mutilek hartu zuten parte, honela banatuta:

*
*
*
*
*

1 taldea: Sopelako 13-15 urteko 10 neska.
2 taldea: Durangoko 16-18 urteko 9 neska.
3 taldea: Muskizko 13-15 urteko 10 mutil.
4 taldea: Galdakaoko 16-18 urteko 8 mutil.
5 taldea: Mungiako 13-15 urteko 3 neska eta 3 mutil.
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INFORMAZIOA BATZEKO TRESNA: IRITZI ESKALA

Egin beharreko Eskala
Eskala psikologikoak behatu ezin daitezkeen eraiketak neurtzeko tresnak dira, adibidez,
objektu batzuei buruzko jarrerak eta iritziak. Zehazki, autotxosten eskalek pertsonen jarrera
ondorioztatu nahi dute, erreaktiboen aurrean euren buruari buruz esaten dutenaren bitartez.
Autotxosten Eskala 13-18 urte bitarteko neska-mutil nerabeentzat da. Helburua nerabeen
autokontzeptuaren eta gorputz femeninoaren gaineko presio sozialari buruzko pertzepzioak
detektatzea da.
Beraz, helburua partaideak jarraitu bipolarrean jartzea da, “gehieneko urrakortasuna” eta
“gehieneko erresistentzia” aukeren artean jartzea. Horretarako, edertasun femeninoen
ereduei buruzko iritziak eta nesken estetikaren eta gorputzen gaineko presio sozialari buruzko
balorazioak erabili dira:

Puntuaziorik
baxuena Eskalan

Puntuaziorik
altuena Eskalan

Gehieneko erresistentzia

Gehieneko urrakortasuna

Eskalaren baliozkotasuna

Eskalaketa metodo eta teknika ugari daude. Erabilitako eskala Likertek diseinatutakoa da
“kalifikazio baturen mailaketa” izenekoa. Itemetan izandako kalifikazio partzialen bitartez
puntuazio globala lortzen du. Horrela lortutako puntuazioak pertsona bakoitza multzoaren
toki jakin batean kokatzen du, eta, gainera, laginaren balorazio indizea izatea lortzen da.
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Neurtzeko edozein tresnak kalibrazio prozesua gainditu behar du, neurketan emaitzak
bermatzeko. Eskalaren neurketa kalitatea bermatzeko itemen azterketa psikometrikoak
egiten dira. Baieztatu behar dugu neurtu nahi duena neurtzen duela eta era seguruan eta
fidagarrian neurtzen duela. Horrela, neurketen bitartez lortutako emaitzen kalitatea bermatu
dezakegu. Izan ere, eskalen zientifizitate baldintzak propietate psikometriko biren bitartez
bermatzen dira:

*
*

Fidagarritasuna: neurriaren zehaztasuna eta trinkotasuna. Lortutako puntuazioak ez
daudela emaitza alda dezaketen faktore zirkunstantzialen mende bermatzen du eta,
beraz, puntuazioaz fida gaitezkeela.
Baliozkotasuna: Neurketak neurtu nahi den eraiketa neurtzen du. Hala, lortutako
puntuazioak neurtutako helburuari buruzkoak dira, eta ez zerikusi izan dezaketenenak,
balorazioak kutsatuz.

Itemen azterketa
Erabilitako eskaletan, ez dago asmatze-errore erantzunik. Pertsona bakoitzak bere iritzia
adierazten du. Indizerik garrantzitsuena itemaren “homogeneotasun zuzenduaren indizea”
da, diskriminazio maila adierazten duelako. Itemaren eta eskalaren arteko kobariazioari
buruzko indizea da: eskalan puntuazio altuak izanez gero, itemean ere puntuazio altuak
dituzte. Beste era batera esanda, itemak subjektu “urrakorrak” (puntuazio altudunak) eta
subjektu “erresistenteak” (puntuazio baxudunak) bereizten ditu. Izan ere, itemak ez badu
baldintza hori betetzen, ez luke balioko informaziorik emango eta ez litzateke Eskalan erabiliko.
Fidagarritasuna
Fidagarritasuna neurtzeko Cronbachen alfa (α) indizea erabili dugu. Tresnaren barne trinkotasuna
neurtzen du. Indizea 0tik 1era doa eta zenbat eta 1era gehiago hurbildu, fidagarritasun
handiagoa.
Baliozkotasuna
Baliozkotasuna bermatzeko, hau da, eskalak neurtu nahi duguna neurtzen duela bermatzeko,
zenbait estrategia daude. Guztien helburu, tresna helburura egokitzea. Gure kasuan, edukiari
lotutako baliozkotasun estrategia aukeratu genuen: itemen arteko harremanen azterketa
egiten duen faktore analisia, itemen arteko lotura baieztatzeko, teoriatik espero den bezala.
Analisia Eskalako item guztiekin egin dugu. Azterketa psikometrikoak SPSS 14, Faktore
Analisi Arakatzailea programarekin egin ziren, Osagarri Nagusien eta Varimax Errotazioaren
bitartez, gure analisiaren helburuetara ondoen egokitzen diren metodoa delako
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Eskalaren hizkuntzak
Lagina osotzen zutenek Eskala ulertzea kontrolatzeko, hizkuntza bi erabili ziren. Eskala
gaztelaniaz egin eta, ondoren, euskaratu egin zen.
Eskalaren euskarazko bertsioak itzulpen bikoitzaren bitartez gauzatu ziren (itzultzaile profesionala
eta euskara komunikatzeko erabiltzen duen neska elebiduna), laginaren antzerako ezaugarriak
dituzten neska biren eta mutil biren testuaren alderantzizko itzulpenarekin:

gaztelania

euskara

gaztelania

Baliokidetasunaren
alderaketa

Eskala kategoria hauekin egin da:

1. AUTOKONTZEPTUA
Pertsonak bere buruari buruz dituen sentimendu, pertzepzio eta balorazio multzoa, gai
hauen inguruan: ezaugarri, ahalmen, besteekiko eta inguruarekiko bere buruaz duen kontzeptua
eta baikorrak edo ezkorrak iritzitako balio, helburu eta idealak.

2. PRESIO SOZIALA
Taldearen arauetara egokitzeko, jarrerak, balioak edo jokabideak aldatzeko eragina da.
Gazteen artean, beste gazteek eragindako presioa da presio erarik zabalduena.

3. ERRESISTENTZIA
Erresistentzia presio sozialak sortutako ondorio positiboa da. Nerabeek, presio soziala bizi
dutela konturaturik, baztertu edo zalantzan jar dezakete.
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4. ARRISKUA
Pertsonentzat kaltegarri izan daitekeenaren aurrean, urrakortasun maila da: arriskua baldintza
eta egoera batzuetan izan daitekeen “kaltea izateko aukera” teorikoa da.

5. DESBERDINTASUNA GORPUTZA BALORATZEAN
Neska-mutilek euren gorputzari eta beste sexuaren gorputzari buruzko pertzepzio desberdinak
dituzte.
Eskalak 25 item ditu eta hurrengo atalean datozen bost faktoreak zehaztu dituzte.
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Emaitzak
EMAITZA KUANTITATIBOAK
ESKALAREN ANALISI ESTATISTIKOA

Eskalaren estatistika analisiaren (faktore analisiaren) lehen ondorioetarikoa azpieskala bi
identifikatzea izan da. Izan ere, azpieskalek item multzoa azaltzen dute. Batetik, presio sozialari
lotutako Urrakortasun Azpieskala, eta, bestetik, presio sozialari lotutako Erresistentzia Azpieskala.
Urrakortasun azpieskalak gai hauei lotutako itemak ditu: gorputzaren irudi negatiboa, gorputz
femeninoaren gaineko presio sozialari lotutako sentsibilitatea eta gorputz femeninoaren
gaineko presio sozialaren barneratze akritikoa (edo kritika eza).
Erresistentzia azpieskalak gai hauei lotutako itemak ditu: gorputz irudiaren gaineko presio
sozialari buruzko erresistentzia eta modaren presioari buruzko erresistentzia.
Urrakortasunaren azpieskala. Itemak

1 Faktorea. Gorputzaren irudi negatiboa
07. Telebistan ikusten ditudan modeloek nire gorputzekin txarto sentitzea eragiten
didate.
19. Egunero nire itxura fisikoa kritikatzen dut.
10. Haserretu egiten naiz nire adinekoak ikusten ditudanean nirea baino gorputz
hobeagoarekin.
03. Deprimitu egiten naiz arropa erostera joan eta tailarik aurkitzen ez dudanean.
11. Ezer ez zait ondo gelditzen.
14. Jaten dudan guztiaren kaloriak kontrolatzen ditut.
06. Behin edo behin janaren trastornoa dudala pentsatu izan dut.
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2 Faktorea. Sentsibilitatea gorputz femeninoaren gaineko presio sozialari
02. Neskek haragia erakutsi behar dute ligatzeko.
21. Deprimitu egingo nintzateke 19 urte izan eta inorekin ez banintz egon.
25. Gehiago baloratzen da neskak gorputz ederra izatea argia izatea baino.
22. Ondo sentitzeko, bular txikidun neskek operatu egin beharko lukete.
23. Neskaren armairuan, takoiak egon behar dira beti.
12. Mutil itsusiak neska itsusiak baino gutxiago gustatzen zaizkit.

3 Faktorea. Gorputz femeninoaren gaineko presio sozialaren barneratze akritikoa
01. (EZ*) Hedabideek txarrerako eragiten diote gure gorputzari buruz dugun irudiari.
08. Larria ematen dit neska bat asko jaten ikusteak.
17. (EZ*) Lagunek dudan gorputzarekin onartu behar naute.
16. Txartoago iruditzen zait neskak lodi egotea mutilak lodi egotea baino.

Hala, esan dezakegu 1 Faktoreari dagozkion itemek, gorputzaren irudi ezkorra, gorputzaren
autokritikan eragiten dutela. Telebistako pertsonaien ereduak dira erreferentzia eta ondorioz,
gorputzaren irudiaren ebaluazio ezkorra sortzen du. Gainera, nahigabearen osagarri emozionala
dago, inguruko estandarrera ez heltzeagatik edo gainditzeagatik (gorputz edo neurri hobeagoak
dituztenekin alderatuz), eta pisuari eta jatekoari lotutako osagarri obsesiboa egon daiteke.
Dimentsioaren barne trinkotasuna egokia da (>0,70).
Bestalde, 2 Faktoreari dagozkien itemek emakumeen gorputzaren irudiaren gaineko presio
sozialari sentsibilitatezko erantzuna erakusten dute, gorputzaren objektualizazio sexualari
buruzko kontzientzia osagarria eta presio sozialari urrakortasun osagarria barne. Hala ere,
faktorearen barne trinkotasuna baxua da (<0,70), zenbait itemek azalpen desberdinak izan
ditzakete, anbiguoak izan daitezke, batez ere, ez bada Eskalan erabilitako hizkera menperatzen
(euskara).
Azkenik, 3 Faktoreko itemek gorputz femeninoari inposatuko kanonei buruzko presio
sozialaren onartze akritikoa erakusten dute, kontzientzia kritiko eza eta gorputzaren irudi
ona lagunen onarpenari baldintzatutako osagarria eta loditasuna errefusatzeko osagarria
barne. Faktorearen barne trinkotasuna baxua da (<0,70) baina gora egin du 1 eta 17 itemen
puntuazioak birkodifikatu ondoren, hau da, item biak alderantziz hartuta (“Hedabideek EZ
dute eragin txarrik gure gorputzaren irudiaren gainean” eta “Lagunek EZ naute onartu behar
dudan gorputzarekin”). Hori dela eta, ondorengo analisian, kontuan izan dugu item bien
puntuazioen birformulazioa.
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Erresistentziaren azpieskala. Itemak

4 Faktorea. Erresistentzia gorputzaren irudiaren gaineko presio sozialari
05. (EZ*) dut itxurarik zaintzen maitatuagoa izateko.
15. Ez zait gustatzen mutil itsusiak baztertzea.
09. Ez zait gustatzen neska lodiak kritikatzea.
04. Bikotekideak argaltzera behartuko banindu, utzi egingo nuke.

5 Faktorea. Erresistentzia modaren presioari
18. Moda neska inuzenteek jarraitzen dute.
13. Arropa moda kontuan izan barik erosten dut.

5 itema birkodifikatu eta alderantziz jarri ondoren (“ Ez dut itxurarik zaintzen maitatuagoa
izateko”), 4 Faktoreak gorputz irudia kritikatzea errefusatzea erakusten du. Nahiz eta
faktorearen barne trinkotasuna baxua izan, gora egingo luke antzeko item gehiago erabiliz gero.
5 Faktoreari dagokionez, eta barne trinkotasuna hobetzeko asmoz, 20 itema ez erabiltzea
erabaki zen (“Uste dut esajeratu egiten dela esaten denean neska argal bat anorexikoa dela”).
Beraz, faktoreak modaren presioari erresistentzia erakusten du. Dena dela, faktorearen
trinkotasuna baxua da eta item zenbakia gehitu beharra dago.
Jarraian, azpieskaletako kontzeptu biak, urrakortasuna eta erresistentzia era osagarrian
aztertuko ditugu. Izan ere, erabilgarriak dira gorputz irudiaren gaineko presioaren eraiketa
ebaluatzeko. Baina, estatistiken analisiak erakutsi du Eskala hobetu beharra dagoela.
Urrakortasun azpieskalak erresistentziarenak baino barne trinkotasun handiagoa du. Beraz,
erresistentziaren azpieskalak birformulatu eta item zenbakia gehitu beharra du.
Bestalde, hizkuntzaren araberako emaitzen azterketa kontrol taldearekin alderatuz (gaztelaniaz),
badirudi Eskala euskaraz ulertzeko arazoak egon direla, gaztelaniazko Eskalak fidagarritasun
eta baliozkotasun maila altuagoak dituelako, nahiz eta gaztelaniazko lagina txikiagoa izan.
Ildo horretatik, zenbait hipotesik diote adin horietako ikasleek ez dutuztela ondo ulertu
aztertutako kontzeptuak edo ez dutela hiztegi nahikorik, nahiz eta euskara erabili hezkuntza
esparruan.
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Aipatutako mugak kontuan izan behar dira emaitza kuantitatiboei buruzko baieztapenetan,
beharrezkoa delako Eskala hobetu eta birformulatzea, baliozkotasuna hobetzeko. Era berean,
euskarazko Eskala ondo ulertu dela egiaztatu beharra dago, emaitzak baieztatzeko.

URRAKORTASUNA GORPUTZ
FEMENINOAREN GAINEKO PRESIO SOZIALARI

Esan dugun legez, Urrakortasun Azpieskalak gorputzaren irudi ezkorraren elementuak
eta gorputz femeninoaren gaineko presio sozialari buruzko sentsibilizazio eta barneratze
ez kritikoa batzen ditu. Azpieskalan puntuazio altuak dituzten neskek eta mutilek nesken
gorputzaren gaineko presio soziala normatzat hartzen dute, ez dute gehiegirik kritikatzen
ereduen eta hedabideen eragina edota, beste barik onartzen dute neskek argalak, takoiekin
eta erakargarriak izan behar dutela.

Beraz, presio soziala onartzen duten
gazteez ari gara, presioari aurre egiten ez diotenak.

Ikerketako partaideek lortutako puntuazioen emaitzek erakusten dute, batetik, neska-mutil
gehienek urrakortasun maila ertaina edo altua dutela. Hau da, erraz eragitekoak ematen
dutela eta azpimarratu behar dugu oso partaide gutxik izan dutela urrakortasun baxua.
Horrela, azken finean, neska-mutilak urrakorrak dira nesken gorputzaren gaineko presio
sozialari, nahiz eta sexuaren eta adinaren araberako aldeak egon.

Sexuaren araberako aldeak
Presio sozialari urrakorrak diren neska-mutilak
Nahiz eta neskek eta mutilek puntuazio altuak izan urrakortasunaren inguruan, urrakortasunik
altuena mutilek dute, ehuneko handiagoarekin. Izan ere, sexuaren arabera, mutilen %80k goi
mailako urrakortasuna du eta nesken kasuan, ordea, %62k; era berean, urrakortasun ertaina
du nesken %38k eta mutilen %20k.
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1 Grafikoa

Urrakortasun maila gorputz femeninoaren
gaineko presio sozialari, ehunekoak sexuaren arabera
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Emaitzak erakusten du mutilen taldea urrakorragoa edo eraginkorragoa dela nesken gorputzen
gaineko presio sozialari. Eztabaida taldeetan lortutako emaitzak kontuan izanik, hobeto ulertuko
dugu emaitza.
Taldeetako partaide gehienek uste dute presio sozial handiagoa eragiten dela neskengan.
Kasu gehienetan, hedabideak eta jendartea direla presio iturri diote, baina neskengan parekoen
7
presioak duen eragina onartu dute .

7

Taldeetako gaztelerazko itzulpenaren hitzez hitzeko transkripzioa erabili da. D dinamizatzailea da.
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D: “Uste duzue institutuan presio bera dutela neskek eta mutilek?
Neskak eta mutilak: Ez!!
Mutila: Askoz ere presio handiagoa neskek.
Neska: Askoz ere handiagoa.
D: Kritikak handiagoak dira?
Neska: Bai, edozergatik.
(…)
Mutila: Mutilen bat potolito badago, adarra jotzen diote..
Neska: Baina nik uste dut adarra jotzen ibiltzen direnak mutilak direla gehien bat, eh?
Neska: Bai, ze nik oraindik ez diot entzun neska bati tipo bati ezer esaten… mutilek
neskei bai, ordea.
D: Eta neskek neskei?
Neskak eta mutilak: Bai, baita”.
(Talde mistoa, 13-15 urte)

Zentzu horretan, mutilen iritzien eta irizpideen eragina azpimarratu dute.

Neska: “Azkenean, mutilak beti dabiltzalako: titiak, titiak, titiak, ipurdiak, ipurdiak,
ipurdiak eta besterik ez, ez? Horretaz konturatzen dira bakarrik (beste neska batzuek
baietz diote)… eurentzat ez bazaude erakargarri, askoz ere zailagoa da… kasurik ere
ez dizute egingo, hori gelan ikusten da beti
D: “mutilak dira kritikatzen dutenak?
Neska: Kritikatu ez, baina azkenean zure autoestimuari eragiten dio, ez dakit…
Neska: zuk mutilei nahi diezu gustatu, ez neskei, beraz, mutilak beti berdinera badoaz,
ba… agian neskek kritikatu egingo zaituzte baina min gehiago egiten du mutilek beti
neska berdinengana joateak”.

(Neska taldea, 13-15 urte)

Horrela, konturatuta daude askotan nesken gorputzen gaineko kritikak neskek egiten dituztela
baina presioa bera mutilek egiten dutela uste dute.

Neska: “Ez da gauza bera neska batek egindako kritika edo mutilak egindakoa”.
(Neska taldea, 13-15 urte)
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D: “Uste duzue neskei eta mutilei botatako mezuak parekoak direla?
Mutila: Ez, neskak gehiago presionatzen dira
Mutila: Neska denean, ondo dagoen ala ez konturatzen zara eta mutila denean ez.
D: Uste duzue neska bat ederra izan behar dela?
Mutila: Plusa da. Berarekin egoteko gogo gehiago ematen du, nahiz eta bikotekidea
izateko ez izan, laguna izateko baino, itxura ona badu gehiago motibatzen zaitu”
(Mutil taldea, 16-18 urte)

Beraz, emakumeen fisikoaren eta gorputzaren garrantzia baloraziorako elementu nagusia da,
presionatzeko era izanik. Hala, taldeetako eztabaidetan behin eta berriro identifikatu dira
emakumeenganako presio iturriak: moda, arropen neurria edo emakumeen gorputza telebistan.
Ildo beretik, onartu dute hedabideek era berezian presionatzen dutela nesken itxuraren eta
gorputzaren gainean. Izan ere, telebistako emakumeak eredu bakarrekoak dira: emakume
gazteak, altuak, argalak eta bular handidunak, arratsaldeko programetan eta eguraldia emateko
albistegietan. Horrezaz gain, pelikulak eta iragarkiak ere argaltasunaren eta edertasunaren
presio iturri aipatu dituzte: bertako protagonistek ederrak izan behar dute, edo ederrak bihurtu
behar dute, aldaketaren bat egin ostean.

D: “Hedabideek, uste duzue era berean presionatzen dituztela neskak eta mutilak?
Neska: Ez (…)
Neska: Ba… argalago izan, takoiak hemendik, takoiak handik, lipozukzioak, dermoestetika korporazioa eta hobetu zure itxura eta hori guztia…
Neska: Makilatu”.
(Neska taldea 13-15 urte)

Mutila: “Pelikulak, uste dut ez dudala sekula protagonista lodirik ikusi”.
(Talde mistoa 16-18 urte)
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Neska: (Albistegietako meteorologia atalari buruz ari da) “Bai, baina mutila eguraldia
azaltzeko dago eta neska eguraldia azaltzeko eta itxura erakusteko. Ez da: lore ontzi
moduan zaude, baina ederra bazara, askoz ere hobeto, hau da, neska superederra
eta ez hain ederra badituzte, eta gauza bera egiten badute, lehenengoa hartuko dute,
gauza horiek horrela dira ….”
(Talde mistoa 13-15 urte)

D: Telebistan, ohituta gaude emakume mota desberdinak ikusten edo, gutxi gorabehera, emakume mota bera dira?
Neska: “Beti mota bera”
Neska: “Gutxi gora behera”
(Neska taldea 16-18 urte)

Nesken modari eta arroparen inguruan, talde guztietan aipatu dute neurri txikia dutela
dendetan.

Neska: “Askotan, neurri normala baduzu, bueno, normala edo, ez dakit, ez?, denda
batean ondo duzu eta gero Stradivariusera edo antzeko dendetara joan eta, benetan,
Barbie ere ez da han sartzen.
Neska: Bai horixe… Nahiz eta lodi egon ez, dendetara joan eta ez duzu “zure neurririk”
aurkitzen, eta orduan pentsatzen duzu: ea ni neu ere lodi nagoen, eta (egia esan) ez
zaude, normal zaude”.
(Talde mistoa 13-15 urte)

Mutila: “Arropen neurrian, manikietan, esaterako, ez duzu maniki lodirik ikusiko”.
(Talde mistoa 16-18 urte)

40

Neska: Adibidez, Zaran, praka horiek, horrelakoak dira. Begiratzen dituzu eta
esaten duzu “niri hori ez zait sartzen”

(Neska taldea 16-18 urte)

Era berean, mutilen modak, nahiz eta gero eta indar gehiago izan, ez du deseroso edo argal
egoteko presio bera sortzen.

Neska: “Bai, baina gu, neskok, gehiago konturatzen gara, mutilek ez dutelako guk
dugun presioa, joan behar dugu… ba, esaterako, prakekin bazoaz, ba, gehien bat
esaten dizute gona, soinekoa eta takoi oso altuak eroan behar dituzula, nahiz eta
oinak apurtu, eta gero, mutilek Vansak janzten dituzte (oinetako erosoak), jertsearekin
eta eroso, eta gu, oinak noiz apurtuko”.
(Neska taldea 13-15 urte)

Neska: “Bai, mutilak hor ibiltzen dira, marka hau hobeagoa dela eta hori… baina ez
da horrenbesterako, neskok ematen du era batekoak izan behar dugula, ez dakit,
uste dut neskei gehiago eskatzen zaiela, perfektuak izan behar dugula mutilentzat
edo horrelako zerbait”.
(Talde mistoa 13-15 urte)

Eta neskenganako presioaren oinarrian dagoen elementua edo substratu soziala identifikatu dute.
Neska: “Ondo, eta zergatik nahi dugu aldatu, hau da, zergatik izan behar dugu era
batekoak?
Mutila: Gizarteagatik.
Neska: Horixe da eroaten dena.
Mutila: Eta hori nork esaten du? Gizarteak”.
(Mutil taldea 16-18 urte)

Mutila: “Neskek uste dute argaldu beharra dutela, gehienek.
Mutila: Uste dut hedabideen presio handiagoa dutela”.
(Neska taldea 13-15 urte)
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Neska: Horrek gizartean eragin handia du, telebistan ikusten duzulako, gero aldizkarietan eta toki guztietan, eta azkenean… eragin egiten du”.
(Neska taldea 13-15 urte)

Hala, nesken kasuan, itxurak garrantzia handia du.

D: “Neskaren irudia inteligentzia baino gehiago baloratzen da?
Neskak: Bai (ia denak).
Neska: Hori egia da, eta ez dago ondo, baina horrela izaten da.
D: Eta gizonen kasuan?
Neskak: Ez.
Neska: Inteligentzia gehiago.
D: Eta mutila kontratatzeko orduan, zer dute kontuan, irudia ala profesional ona
izatea?
Neska: Profesional ona izatea (besteek buruarekin baietz).
D: Lana aurkitzeko aukera gehiago daude ederra izanda?
Neskak: Bai”.
(Neska taldea 13-15 urte)

D: “Neskak gorputz ederra izatea argia izatea baino gehiago baloratzen da.
Mutilak (oro har): Bai.
Mutila: Begiratu, adibidez, Sara Carbonero… (…)
D: Eta gizonen kasuan?
Mutila: Berdin dio, ondoen prestatuta dagoena sartuko zen, irudiak ez du inportarik”.
(Mutil taldea 16-18 urte)

Hala eta guztiz ere, neskenganako presioak oinarri soziala izateak ez die bakarrik neska taldeei
eragiten. Ikusi dugunez, mutil taldeak ere presioaren eraginpean daude eta, horrezaz gain,
mutilek botere posizioa dute eta euren kritikek edo irizpideek presio gehiago eragiten dute
neskengan. Hedabideek mutilengan eragina izatean, bertako edertasun eta gorputz irizpideak
betetzen dituzten neskak bilatu eta indartuko dituzte, eta presioa eragingo diete irizpideekin
bat egiten ez duten neskei.
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D: “Ondo dago, eta uste duzue berdin ikusten dela neska ederra mutil lodiarekin eta
mutil ederra neska lodiarekin?
Neskak (oro har): Ez”
Neska: Mutilek bilatzen dute neska….”
Neska: …ederra, gorputz ederrarekin”.
(Neska taldea 16-18 urte)

Sexuaren araberako aldeak
Gorputzaren irudi ezkorra
Azterketa kuantitatibotik sexuaren araberako aldea azpimarratu behar dugu. Aldea egotea
harrigarria izan daiteke, kontuan izanda hasierako hipotesia edo esparru teorikoa, hau da,
neskak gorputz irudiaren inguruan ezkorragoak direla. Gorputz irudi ezkorrari lotutako
itemak aztertzen baditugu, mutil taldeak lortu ditu urrakortasun puntuaziorik altuenak.
Hala, mutilen %86k gorputz irudiari lotutako urrakortasun puntuazio altua du eta %14k ertaina.
Bestalde, nesken %55 oso urrakorra da eta %45ek urrakortasun ertaina du.
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Iturria: Eskalako emaitzetatik lortutako datuak
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Era berean, kontuan izan behar ditugu emaitza kuantitatiboen mugak. Hala ere, mutilen
taldeak urrakortasun altuagoa du gorputz irudiaren inguruan, ezkorra gehienetan. Gogoratu
behar dugu mutil nerabeak aldaketa fisiko askoko sasoian daudela eta tresna gutxi dutela
euren burua dotoretzeko (adibidez, gutxiago joaten dira ile apaindegira edo makillajea
gutxiago erabiltzen dute) Beraz, euren deserosotasuna ulertzekoa da; hala ere, taldeetan ez
da deserosotasunik agertzen.
Horrela, nahiz eta gorputz irudiari buruzko eskalan puntuazio txarragoa izan, esan dezakegu
mutilek ez dutela ezinegon zehatzik adierazi eta gehiago adierazten dutela neskenganako
edo parekoenganako agresibitatearen bitartez. Uste dugu mutilek autoestimua indartzeko
bestelako iturriak dituztela (adibidez, indarra, inteligentzia, lidergoa…) eta horiek autoirudi
eskasa konpentsatu dezaketela.
Mutilekin alderatuz, neskek baliabide gehiago dute gorputz irudia “konpontzeko”, horretarako
arropa, makillajea edo takoiak erabiliz, erreferentziazko edertasun eredura gehiago hurbiltzeko.
Gainera, neskek gehiagotan adierazi dute lagunak erabiltzen dituztela euren autoirudi
ezkorrari aurre egiteko. Neskek lagun taldean komentatzen dituzte gorputzari buruzko
sentsazio ezkorrak eta gehiago kexatzen dira. Zentzu horretan, neskek, kolektibo legez, gorputzari
buruzko irudi ezkorra barneratzen laguntzen diote elkarri eta hobetzeko baliabideen berri
izaten dute.
Bestalde, mutilek ez dute autoirudiari buruz berbarik egiten lagunen artean, ez diote garrantzia
handirik ematen eta euren urrakortasuna besteenganako agresibitatearen bitartez kanporatzen
dute, ukatzen edo boterea erabiliz. Hala, mutilek ez lukete autoirudi ezkorra euren buruaren
aurka erabiltzen, neskek egin ohi duten bezala, kanpora ateratzen dute eta besteenganako
indarkeriaren iragarle izan daiteke.
Kanporatzeko era hori 13-15 urteko mutil taldeetan agertu zen, itxurari buruzko eragina
zuzenean ukatuz, edo neskenganako erreakzio, agresibitate edo mespretxuaren bitartez.

D: “Galdera da, itxura zaintzen duzue besteei gehiago gustatzeko edo besteek hobeto
onartzeko?
Mutila: Ez, beste barik.
Mutila: Bai zera”.
(Mutil taldea, 13-15 urte)
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D: “Uste duzue presio bera dutela neskek eta mutilek?
Mutila: Ez.
Mutila: Baina neskek nahi dutelako.
Mutila: Eta zuk zergatik ez duzu nahi?
Mutila: Ez zaidalako hortik ateratzen”.
(Mutil taldea, 13-15 urte)

Mutila: “Ea, galdera: modak neska inuzenteek jarraitzen dute..
Mutila: Bah!, Hori horrela da.
Mutila: Ezin dira inuzenteagorik izan.
D: Baina, zuen iritziz, beti dira inuzenteak ala moda jarraitzen dutenean?
Mutila: Beti”.
(Mutil taldea, 13-15 urte)

D: “Zein aktoresa edo modelo gustatzen zaizue?
Mutila: Niri inor ere ez… denak putak direlako.
D: Zergatik dira denak putak?
Mutila: Oinez egiteagatik dirua irabazten dutelako”.
(Mutil taldea, 13-15 urte)

Kontuan izanda mutilen urrakortasun maila eta nerabezaroa berez dela urrakortasunari
lotutako sasoia, sakonean aztertu behar dira mutilen gorputzaren autoirudian eragiten duten
maskulinitate ereduak. Maskulinitate hegemonikoa indartsua eta lehiakorra da, boterea
izan eta erabili egiten duena, eta telebistako gizonezkoen ereduek zerikusi gutxi dute nerabeen
irudiarekin, gorputz aldaketa handia bizi baitute. Agian, urrakortasun horregatik, nahiz eta
taldeetan adierazi ez, mutilek autoirudi indartsua onartzen dute eta autokontzeptua indartzeko
jarduera fisikoak (gimnasiora joan, kirola egin) eta sozialak egiten dituzte (kirol taldean edo
koadrila maskulinoan parte hartu).

D: “Zein presio eragiten da mutilengan?
Mutila: Indartsu zauden ala ez”.

(Talde mistoa 13-15 urte)
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D: “Eta zeintzuk dira mutil ederrak?
Mutila: 1,70 neurtzen dutenak.
Mutila: Tableta dutenak.
D: Gogoan duzue “gimnasiora joatea…” jartzen zuela?
Mutila: Jakina, horiek egunero 50 ordu egoten dira (kexa)”.
(Mutil taldea 13-15 urte)

D: “Eta mutilak, irudia dela eta, kritikatu egiten dira euren artean?
Neskak: Ez.
D: Zein arrazoi dute mutilek euren artean kritikatzeko?
Neska: Beno…. Ez zaudela indartsu, ez dakit zer…
Neska: Beno, hori ere bai… baina gehiago da neskekin eta horrela… haserretu egiten
dira apur bat eta..
Neska: Mutil batek ligatu egiten du eta besteak ez, eta gelditzen da apur bat…: jo,
berak bai eta nik ez….
D: Baina irudiagatik?
Neska: Euren artean gutxiago irudiagatik.”.

(Neska taldea 13-15 urte)

Mutila: Izan daiteke mutilen bat gorputz perfektua izaten obsesionatzea
(batzuek diote ezagutzen dutela norbait).
D: Zer egiten du mutil batek hori gertatzen denean?
Mutilak: Denbora guztian proteinak jan, egunero gimnasiora joan, horrelako gauzak”.
(Mutil taldea 16-18 urte)

Mutilenganako presioaren elementuak hauexek dira: lehiakortasuna, gehiago ligatzea edo
gorputz sendoa lortzea, eta ez argala, nesken kasuan moduan. Hala ere, diskurtsoan ez dute
aipatu presioak zailtasun emozionala edo autoestimu eza eragin dizkienik.
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D: “Itxura zaintzen dut besteek gehiago maitatzeko?
Mutila: Neure buruarekin ondo sentitzeko
Mutila: Nahiko nuke hobetu beti baina ez da obsesioa; ahal bada, ondo, eta ezin bada,
ez da ezer gertatzen.
D: Zer egiten duzue hobetzeko?
Mutila: Zaindu.
Mutila: Ondo jan, jatekoa zaindu eta kirola egin”.
(Mutil taldea, 16-18 urte)

D: “Egunero kritikatzen dut nire itxura fisikoa?
Mutila: Ez dut nire burua kritikatzen baina onartzen ditut kritikak.
Mutila: Lehenengo nork bere burua onartu eta gustatu behar da, ez besteei gustatu”.
(Mutil taldea 16-18 urte)

Beraz, gero eta mutil gehiagok lortu nahi dute zaindutako itxura fisikoa eta gorputza ikuspegi,
osasungarri eta indartsutik. Hedabideetako ereduei buruz, berriz, ez dute presio edo eragin
handirik ikusten.

D: “Eta horien gorputzek eta aldizkariek ez dute eraginik zuengan?
Mutilak: Ez.
Mutila: Beno, apur bat bai, udara begira, horrelakoak ikustea, hain fisiko ederrarekin,
ba, agian, baldintzatu egiten du zure gorputzarengan duzun iritzia baina gehiagorik
ez.
Mutila: Orduan bai pentsatzen duzula (hondartzara joatean indartsu egoteaz ari dira)
kalean ibiltzeko ez diozulako hainbesteko inportantzia ematen.
D: Hondartzan lotsatu egiten zarete?
Mutila: Lotsatu, lotsatu ez, baina horrelako gauzak pentsatzen dituzu: Jo! beltzago
egon beharko nuke”.
(Mutil taldea 16-18 urte)

D: “Eta ispiluaren aurrean zaudetenean, zerbait aldatuko zenukete?
Mutila: Bai, nahiko zenuke baina… aldatzen ez bada ere… berdin dio..
Denek esan dute nahiko luketela baina ez direla horregatik deprimituko.
(Mutil taldea 16-18 urte)
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Bestalde, modari buruz, eragina onartu dute baina badirudi itxura hobetzeko elementu legez
erabiltzen dutela, ez dutela presiotzat hartzen.

Neska: “Mutilak ere arduratzen dira irudiaz.
Mutila: Ea, mutilei markak eta gustatzen zaizkigu, eta neskei ere bai baina beste gauza
batzuk dituzte… ez dakit”

(Talde mistoa 13-15 urte)

D.:“(Ileari buruz, euretariko batek dio modaren arabera aldatzen dela). Arropa,
interesatzen zaizue?
Mutila: Ez
Mutila: Bakoitzak bere irudia du
Mutila: Bakoitzak bere estiloa du
D: Estiloa, inportantea da?
Mutila: Bai.
Mutila: Zuk jantzi nahi duzuna, nik nahi dudana jantziko dut eta”.
(Mutil taldea 16-18 urte)

D: “Eta modak, eragiten diete mutilei?
Neska: Markatzen duten kamisetak (baietz diote).
Neska: Tatuajeak, ez dakit zer……
Neska: Agian, mutilek guk baino autoestimu altuagoa dute” (neska batek baietz dio).
Neska: Nik uste dut hobeto disimulatzen dutela, horixe.
Neska: Gustuko duen neskak kritikatzen badu, eragingo dio baina bestela…”
(Neska taldea 13-15 urte)

Hala, taldeetako diskurtsoak erakusten du mutilek itxura zaintzen dutela baina arrisku txikiagoa
dute neskengan ardura horrek dituen ondorioak izateko.
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D: “Itxura zaintzen dut besteek gehiago maitatzeko.
Neska: Apaintzen bazara, zuretzat da, ez besteentzat.
Neska: Zeure burua ondo ikusteko.
Neska: Bai, zaintzen bazara, zuretzat eta besteentzat ere zaintzen zara, zurekin gustura
badaude, besteak ere bai… hobe da.
Neska: Baina beti pentsatzen duzu argal egon nahi duzula.
Neska: Bai.
D: Edo egon daitezkeela gauza batzuk….
Neska: …hobetu ditzakegunak
Neskak: Bai”

(Neska taldea 13-15 urte)

D: “Hagaxka magikoa emanez gero, zer aldatuko zenukete zuen gorputzean?
Neska: Argalagoa izatea.
Neska: Altuera.
Neska: titi handiagoak (barreak)”.
(Neska taldea 13-15 urte)

Neskek esan dute, sarritan, gorputz hobea duten neskekin edo modeloekin konparatzen
dutela euren burua, eta modeloen edertasun prototipora hurbiltzea zaila denez, autobalorazioari kalte egiten diola.

D: “Modelo horiek modukoak izan nahi duzue?
Neska: Ez!
Neska: Eurak modukoak ez, baina batzuetan… ez dakit, ni batzuetan deprimitu
egiten naiz.
Neska: Baina modeloena gehiegizkoa da, argal-argal daude.
Neska (aurrekoak jarraitu du): Modeloak ez… baina aktoresa bat edo norbait ikusten duzu hain argal ez dagoena, ondo dagoena… ni deprimitu egiten naiz apur bat.
D: Zergatik?
Neska: Pentsatzen dudalako: Jo, neu ere horrela egon ninteke… begiratu nire
hankak, begiratu nire besoak, begiratu nire besoak…
Neska (jarraitu egiten du):…gorputza zaintzen baduzu, gimnasia egiten baduzu eta
horrela, lor dezakezu, baina hori photoshopa ere bada… horrelakoak dira edo
photoshopa da eta ez dira horrelakoak?”.
(Neska taldea 13-15 urte)
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D: “Norekin konparatzen duzue zeuen burua normalean?
Neska: Ba telebistako modeloekin, adibidez.
Neska: Nik beti.
Neska: Ez, nik horrekin ez baina beste zerbait izatea nahi nuke, ez dakit.
Neska: Nahi nuke, ez dakit, altuago izan”.
(Neska taldea 16-18 urte)

D:” Oro har, pozik zaudete zuen gorputzarekin?
Neskak (orokorra): EZ!
D: Badago norbait bere gorputzarekin pozik dagoena?
Neska: Ez
Neska: Ez dut uste”.
(Neska taldea 16-18 urte)

Neska: “Nire itxura fisikoa egunero kritikatzen dut
Neska: Bai
Neska: Adibidez
D: Hori egiten duzue? Denok? Hau da, denok, ispiluan begiratzean, gustuko ez
dugun zerbait ikusten dugu?
Neska: Bai
Neska: Baina hori normala da”.
(Neska taldea 16-18 urte)

Beraz, ohikoa dirudi (“normala” esaten diote) neskek autobalorazio ezkorra izatea. Hala onartu
dute eta txarto sentitzen dira besteen gorputzekin alderatuta, baina, era berean, argi dute
jendarteak eta inguruak presionatu egiten dituztela eredu horretara egokitzeko. Zentzu
horretan, neskek gehiagotan aipatzen dute ezinegona baina hori egitean, barrua arindu eta
laguntza lortzen dute, adibidez lagunen laguntza eta mutilek baino gehiagotan, baliabideak
erabiltzen dituzte itxura fisikoa hobetzeko.

Neska: ”Ikusten badut (laguna) ondo dagoela bere gorputzarekin, ez nioke ezer
esango, baina esaten badit: “entzun, nola ikusten nauzu? Ba, nik, kariñoarekin,
esan egingo nioke”

(Neska taldea 13-15 urte)

50

Neska: “Nik beti eroaten dut makillajea poltsan
Neska: Eta neuk be bai, ze gauaren amaieran…..
Neska: Eta tabernara joan eta ikusten badut premia dudala, makilatu egiten naiz.
D: Gauez, berriro makilatzen zara?
Neska: Neu ere bai”.
(Neska taldea 16-18 urte)

Adinaren araberako aldeak
Alderik handienari dagokionez, kontuan izanda partaideen adina, 16-18 urteko taldeak dio
urrakortasun mailarik altuena presio sozialari. Izan ere, zerikusi izan dezake adin tarte horretan,
nerabezaroan, ereduek eta taldearen presioak eragina izateko arrisku handia egoteak. Gainera,
lehenengo maitasun harremanak hasten dira eta garrantzia handia dute gorputzek eta beste
sexuarekiko harremanek, batez ere, aurreko urteetan egindako jarduerekin konparatuz.
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Aldea era sotilean agertzen da taldeetan. Mutilen kasuan, aurretik aipatu dugun legez, 13-15
urtekoek ukatu egiten dute gorputzarekin arazoak dituztenik eta “harroputz” eta presioaren
eraginik gabe agertzen dira. 16-18 urtekoek, ordea, gehiago zaintzen direla diote, arropa
estiloa definitzeko erabiltzen dute eta argiago dute neskengan presio soziala eragiten dela.
Oro har, 13-15 urtekoen taldeetan, badirudi nagusiagoek baino ahalmen handiagoa dutela
presioari edo kritikei kasurik ez egiteko.

D: “Irudia zaintzen dut besteek gehiago maitatzeko.
Neska: Ederrago ikusten naiz eta gustatu egiten zait, egun berezian edo, eta eder
ikusteko baina ez besteek ni maitatzeko… ez du eta zerikusirik.
Mutila: Nik ez dut asko zaintzen (itxura), baina uste dut zaintzen duenak, lehenengo,
berari gustatzeko dela eta gero… beno, baina lehenengo zuri gustatzeko da”.
(Talde mistoa 13-15 urte)

D: “Bikotekideak argaltzera derrigortzen bazaitu, utzi egingo zenuke
Neska: Ah, hau da, nik ez, nik ez nuke utziko.
Neska: Ni argaldu egingo nintzateke.
Neska: Neu ere bai.
Neska: Ondo dago, nik neuk ere ez nuke utziko neuk ere argaldu egin nahi dudalako,
baina ez banu nahi izango eta berak argaltzeko esan… pikutara bidaliko dut.
Neska: Nik gehiago kontrolatuko nuke zer jan.
Neska: Bai.
Neska: Bai.

(Neska taldea 16-18 urte)

Hala eta guztiz ere, diskurtsoan ez dago alde handirik adinaren arabera, gaiak eztabaidatzeko
orduan antzeko ikuspuntuak izan dituztelako.
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Kontrol taldea

Urrakortasunari buruzko analisia amaitu aurretik, kontrol taldearen zenbait emaitza azpimarratu
nahi ditugu, emaitzon orokortzea hobetzeko.
Hala ere, aipatzekoa da gaztelaniazko Eskalak euskarazkoak baino baliozkotasun maila altuagoa
izan duela nahiz eta euskarazko Eskala erantzun zutenak baino gutxiago izan. Beraz, ondo
legoke aztertzea komenigarria den euskarazko eskala erabiltzea gaiak euskarazko eraginik
ez duenean, nerabeen erreferentzia nagusiak (modeloak, telebistako seriek, programak,
erabiltzen dituzten web edo aldizkariak) gaztelaniaz direnean eta euskara ez denean erreferentziazko hizkuntza nerabeen erreferente kulturalak eraikitzeko orduan.
Kontrol taldearen puntuazioek Urrakortasun Azpieskalan ere aldeak erakusten dituzte euskarazko
laginarekin alderatuz. Horrela, taldeko nesken %32k urrakortasun ertaina du eta %68k
urrakortasun altua. Era berean, mutilek ere puntuazio bera dute, %32k puntuazio ertainak
ditu eta %68k altuak.
Beraz, kontrol taldeak egiaztatu du gazteen ehuneko handiak urrakortasun altua diola gorputz
femeninoaren gaineko presio sozialari (%68k), baina ez du baieztatu nesken eta mutilen arteko
alderik. Ondorioz, azterketa sakonagoa egiteko premia dago.

Bestelako aldagaiak
Azkenik, lagin guztiari dagokionez, ez ditugu emaitzak udalerriaren edo eskola mailaren
arabera aztertu, ez direlako aipagarriak izan. Dena dela, aipatzekoa da aurkitutako herritartasunaren araberako aldea. Hala, bertako ikasleen %72k urrakortasun maila altua du eta %28k
urrakortasun ertaina; bestalde, ikasle etorkinen %39k puntuazio altuak ditu eta %61ek
ertainak. Beraz, etorkinen taldeak, nahiz eta kontrakoa pentsatu, urrakortasun maila baxuagoa
dio presio sozialari. Baina, beharrezkoa da etorkinek zenbat denbora daramaten herrian
sakontzea, emaitzak zerikusi duen denborarekin jakiteko. Horrela bada, esan nahi du gazte
etorkinen urrakortasunak gora egiten duela hemengo erreferente kulturalak barneratu ahala.
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ERRESISTENTZIA PRESIO
SOZIALARI ETA MODARI

Hasieran esan dugun moduan, Erresistentziaren Azpieskalan gorputz irudiaren gaineko
kritikei aurre egiteari eta modaren eta parekoen presioari erresistentzia esplizituari buruzko
itemak daude. Azpieskalan puntuazio altuak izateak erresistentzia maila altua erakusten
digu eta puntuazio baxuak erresistentzia maila baxua, hau da, presioari aurre egiteko
baliabide edo ekintza eza.

Sexuaren araberako aldeak
Kasu honetan, nesken eta mutilen artean ez dago alde aipagarririk. Azpimarratu nahi dugu
gehienek erresistentzia maila ertaina dutela. Hala, nesken %19k erresistentzia maila baxua
du, %75ek ertaina eta %6k altua. Mutilei dagokienez, %21ek maila baxua du, %71k ertaina
eta %8k altua.
Beraz, neskek ehuneko altuagoa dute maila ertainean, edo esan dezakegu erresistentzia,
ekintza edo aldaketa erreala baino, zalantza dela, eta gutxi batzuek gauzatuko luketela
erresistentzia era aktiboan eta, batez ere, banaka. Ez dugu aurkitu esperientziarik edo ideiarik
erresistentzia ekintza kolektibotzat hartzen duenik edo kexa eta ukapen arrazionala baino
haratago doanik.
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Altua

Adinaren araberako aldeak

Adinari dagokionez, emaitza bera baieztatu da, neska-mutilen ehunekorik handienak
erresistentzia maila ertaina du. Hala, 13-15 urtekoen artean, %18k erresistentzia baxua du,
%72k erresistentzia ertaina eta %10ak erresistentzia altua. Bestalde, 16-18 urtekoen taldean,
%22k erresistentzia baxua du, %74ek ertaina eta %4k altua.
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Erresistentziari dagokionez, eztabaida taldeek baieztatu dute gazteek aukera gutxi ezagutu
edo erabiltzen dituztela presio sozialari aurre egiteko. Zentzu horretan, aipatutako aukera
bakarrak kasurik ez egitea, inportantziarik ez ematea, ez entzutea, edo ardurarik ez balizu moduan
erantzutea dira.
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(Kritikaren aurrean zelan jokatu komentatzen)
Neska: “Gustatzen ez bazaizu, ez begiratu…
Neska: Bai.
Neska: Niri gustatzen bazait, ez dut zugatik aldatuko.
D: Kritikei erantzuteko baliabiderik baduzue?
Neska: Orduan ez.
Neska: Egoeraren arabera.
Neska: Nik bai, nik beti erantzuten dut, beti (barreak) Erantzunak eta erantzunak
daude.
Neska: Batzuetan ezer esan barik gelditzen zara baina beste batzuetan, ba horixe,
norbait etorri neu ondo nagoela eta esaten dit: “aizu, zera”, nik esaten diot: “ ba ez
bazaizu gustatzen ez begiratu” baina barru-barruan min eman dizu (baietz diote)”.
(Neska taldea 13-15 urte)

Nahiz eta emakumeen gorputzenganako presio sozialari aurre egiteko erresistentzia aktiboaren
jarrera edo jokabide gutxi aurkitu, edertasun kanonei uko egitea, batez ere erosotasunaren
edo janzteko eraren inguruan, erantzuna izan daiteke, taldeetan oso gutxi aipatu arren.

Neska: “Ba ni atera izan naiz jertsearekin, kiroleko oinetakoekin eta listo. Niri bost!
Neska: Kiroleko oinetakoekin.
D: Zu nola ateratzen zara parrandara?
Neska: Jertsearekin sekula ez.
Neska: Hau? Soinekotxoekin, takoitxoekin…
Neska: Bai, edo legginsak eta takoiak eta tiradun kamisetak edo...”
(Neska taldea 16-18 urte)

Hori guztia kontuan izanda, esan dezakegu neska-mutilek ez diotela era aktiboan aurre egiten
euren itxura fisikoaren gaineko presio sozialari. Hala ere, presioei buruzko kexa edo desadostasuna
adierazi dute zenbait komentariotan eta erresistentziaren adibide izan daiteke, behintzat,
zalantza adierazi dutelako. Hau da, neska-mutilek ez diote presiori aurre era aktiboan egiten,
ez dute kexatzeko ekintza kolektiboetan parterik hartzen, presioaren aurkako ekintzarik
ez dute gauzatzen (adibidez, ez depilatzea edo loditasuna aldarrikatzea), baina kexatzea,
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zalantzan jartzea, nesken gorputzari eskatzen zaiona gehiegizkoa dela iruditzea nolabaiteko
erresistentzia da sasoi horietan.

Kontrol taldea
Kontrol taldearen emaitzak eta laginetik lortutakoak desberdinak dira. Zentzu horretan,
nesken taldean, %4k erresistentzia baxua du, %68k erresistentzia ertaina eta %29k erresistentzia
altua. Bestalde, mutilen taldean, %4k erresistentzia baxua du, %41ek erresistentzia ertaina
eta %54k erresistentzia altua. Hau da, laginarekin alderatuz, kontrol taldearen puntuazioek
erresistentzia ahalmen handiagoa erakutsi dute.
Mutilek dute erresistentzia handiagoa. Izan ere, erdiak baino gehiagok erresistentzia altua
dio kontrol sozialari; bestalde, lagineko nesken %6k du bakarrik erresistentzia maila altua
eta kontrol taldean, berriz, %29k. Emaitzen arabera, hobetu beharra dago erresistentziaren
esparrua, eta, batez ere, kontuan izanda etorkinen kopuru altua, komeni izango litzateke
ikerketetan aldagai aske moduan aztertzea.

URRAKORTASUNEAN ETA ERRESISTENTZIAN
ERAGITEN DUTEN FAKTOREAK

Eskalan jasotako urrakortasun eta erresistentzia elementuez gain, hedabideen eraginaren
balorazioa neurtu zen. Horretarako, nerabeek gehien ikusten dituzten aldizkari, web orrialde
eta telebista serieak aztertu ziren, eta, batetik, genero desberdintasun aipagarriak aurkitu
ziren eta bestetik, ez zen adinaren araberako alderik sumatu.

Aldizkariak, web orrialdeak
eta serieak eta telebistako programak
Hala, neskek irakurtzen dituzten aldizkarien %76 txutxu-mutxu, moda edo ospetsuei buruzkoa
da. Mutilen kasuan, aldizkarien %81 kirolari edo albisteei buruzkoa.
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Interneten ikusten dituzten web orrialdeei buruz, sexuaren araberako aldeak daude oraingoan
ere. Hala, nesken %80 sarritan ibiltzen da sare sozialetan eta mutilen %69. Bestalde, nesken
%2 ibiltzen da Youtuben; aldiz, mutilen %19. Gainera, neskek diote modari eta txutxu-mutxuei
buruzko web orrialdeak begiratzen dituztela, nesken %12k eta mutilen %0k; mutilek kirol
web orrialdeak aipatu dituzte, hain zuzen ere mutilen %10ek eta nesken %2k.
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Gehien ikusten dituzten telebistako serieei dagokienez, sexuaren araberako aldeak daude.
Neska gehienek Espainiako serieak eta programak aipatu dituzte eta, mutilek, ostera, Ipar
Amerikako programak eta serieak. Hala, nesken %49k programa espainiarrak aipatu ditu,
%30ak ipar amerikarrak eta %19k reality showak ikusten ditu. Bestalde, mutilen %43k programa
espainiarrak aipatu ditu, %46k amerikarrak eta %6k realityak. Harritzekoa da neska-mutilen
%0,06k aipatu dituela euskal telebistako programak. Horrek erakusten du zeintzuk diren
euskal gazteen erreferentziak eta testuinguruarekiko harreman eza. Bestalde, azpimarratzekoa
da neskek mutilek baino reality show gehiago ikusten dutela eta mutilek neskek baino programa
ipar amerikar gehiago ikusten dutela. Beraz, ezinbestekoa da horrelako programetan sakontzea,
bertan agertzen diren maskulinitate, feminitate eta gorputz irudiari buruzko ereduak eta
erreferentziak aztertzeko.
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Hain zuzen ere, reality showetako ereduek neskengan duten eragina sarritan agertu izan
da eztabaida taldeetan. “Gandía Shore” edo “Mujeres hombres y viceversa” erreferentziazko
programak dira eta bertako partaideak, imitatzeko, kritikatzeko edota miresteko ereduak.
Bestalde, programa horiei buruzko kexak zerikusi du partaideen uniformetasunarekin, hau
da, denek irudi bera dutela. Nesken kasuan, edertasuna, argaltasuna eta sentsualtasuna azpimarratzen da eta mutilen kasuan, indarra eta lehiakortasuna.
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Neska: “Gandia Shoren boladatxo bat egon da…harritzekoa… mundu guztia
imitatzen, gelan bat esaten: «Teté» (barreak).
Neska: Eta gainera, “Gandia Shore”ko norbaitekin lotzen zaituzte, hau da, “Gandia
Shore” ikusten duen norbaitekin zaude eta keinu bat egiten duzu eta esaten du:
« Ene, Elenia ematen duzu» (risas).
Neska: Super modan daude («Hombres y Mujeres…» eta «Gandía Shore» programei
buruz ari da)
(Neska taldea 13-15 urte)

Nola sentitzen dira neskak
eta mutilak honelakoak egitean?
Gorputz irudiari lotutako ekintzak egitean neskek eta mutilek gustura edo disgustura egiten
dituzten baloratzeko, zenbait ekintza zehaztu genituen eurek hiru notekin balora zitzaten:
gustukoa, axolagabetasuna edo ez gustukoa . Ekintza guztietatik, neska-mutil gehienek
aukeratutakoak azpimarratu ditugu.
Neskek diote gustukoa dutela: bularretakoak erabiltzea (%91), arropa erostea (%89), ilea
apaintzea (%88), depilatzea (%81), makilatzea (%74), belarritakoak, lepokoak edo eskumuturrekoak erabiliz apaintzea (%72), azazkalak margotzea (%65), takoidun oinetakoak janztea
(%48) eta gimnasiora joatea (%47).
Neska gehienei berdin die ekintza hauek: manikura egitea, piercinga egitea, tatuajea egitea,
solariumera joatea edo dietan jartzea.
Neskek ez dute ekintzok desatsegintzat jo, ez dituzte presioz edo disgustura egin beharreko
zerbait moduan ikusi. Nahiko harrigarria da, kontuan izanda presioa adierazten duten ekintzak
daudela, esaterako, depilatzea, takoidun oinetakoak erabiltzea edo bularretakoak erabiltzea.
Mutilei, aldiz, ekintza gehienek berdin diete. Beraz, baieztatu egin da mutilek gorputz irudia
apaintzeko baliabide gutxiago dutela. Hala ere, aipatzekoa da ekintza batzuk gustura egiten
dituztela: arropa erostea (%66) eta gimnasiora joatea (%50).
Zentzu horretan, ondorio bi ditugu; batetik, gorputza edertzearekin zerikusi duten ekintzak
egitea ezelako disgusturik ez sortzea, neskek presio sozialik ez sumatzea eta ekintzok gustura
egiten dituztela adieraztea. Horrek baieztatuko luke erresistentzia maila baxua edertasun
ereduak inposatutako presioen aurrean. Bestalde, azpimarratzekoa da neska-mutilei gehien
gustatzen zaien ekintza arropa erostea dela. Nesken %89k eta mutilen %66k disfrutatu egiten
dute arropa erosten, merkatu kontsumitzailean gizarteratzearen seinale, moda eta erosketak
edertasunarekin lotzen dira eta.
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Janaren trastornoak
izateko arriskua
Taldeetan, eztabaidatu denean neskengan muturreko presio sozialak eragindako arriskuei
buruz, argi esan dute arriskuak zerikusi duela muturreko argaltasunarekin eta janaren
trastornoekin, adibidez, anorexia eta bulimiarekin, eta mutilen kasuan, bigorexiarekin.

Neska: Pisua jaisten hasten zara, gero beste apur bat, gero beste apur bat… eta
azkenean ba arazoa da.
D: Anorexia edo bulimia?
Neskak: Bai”.

(Neska taldea 13-15 urte)

D: “Zein arriskuri buruz ari zarete?
Neska: Bulimia eta anorexia.
D: Eta mutiletan?
Mutila: Androrexia edo pektoralak markatu nahi izatea komentatu zuen ez dakit nork...
D: Eta hori zer da?
Mutila: Indartsu jarri nahi izatea edo horrelako zerbait.
D: Kasurik ezagutzen duzue?
Neska: Alboko ikastetxe batean, batxilergo lehen mailako mutilek patiora,
ogitartekoa barik proteinen batidoa eroaten dute.
Neska: Eta gainera eurentzat ez da ona, oraindik garatzeko daude eta”.
(Talde mistoa 13-15 urte)

Horrela, arriskuak genero desberdintasuna du: mutilentzat, arriskua muskuluak eta indarra
izateko beharrari dago lotuta eta neskentzat, argaltasunari eta pisuari.

Neska: “Nire mutil laguna gimnasioan dago beti”
Neska: Jo… eta nirea.
Neska: Nireak pilulak eta batidoak eta horrelakoak hartzen ditu”.
(Neska taldea 16-18 urte)
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D: “Egunero pisatzen naiz.
Neskak: (orokorra) Bai.
Neska: Egunero ez, baina egun batean bai, bestean ez…
Neska: Ni bai, egunero”.

(Neska taldea 16-18 urte)

Zentzu horretan, pisua zaindu eta kontrolatzeko premiaz gain, neskek kritikatu egiten dituzte
“edertasunaren” pisutik gora dauden neskak, aurreko komentarioetan ikusi den bezala. Horrekin
batera, aipatu dute neskek ezin dutela nahi beste edo gustuko izango luketen beste jan.

D: “Larria ematen dit neska bat asko jaten ikusteak.
Neska: Ah, niri ez dit larririk ematen.
Neska: Neuri ere ez, ni txerria banaiz, pilo bat jaten badut.
Neska: Niri inbidia ematen dit.
Neska: Nik gehiegi jaten dut.
Neska: Pilo bat eta arin-arin.
D: Eta bikotekidearekin gaudenean, etxean beste jaten dugu?
Neskak: EZ!!! (eskandalizatuta).
Neska: Jaten duzuna horrela jaten duzu, berak ez ikusteko (burua albora eginda
eta eskuak ahoa tapatzeko erabiliz).
D: Hau da, zuek lauok diozue pilo bat jaten duzuela baina bikotekidearekin
zaudetenean ez.
Neskak: Ni pilo bat lotsatzen naiz.
Neskak: Neu ere bai”.
(Neska taldea 16-18 urte)

Beraz, kontuan izanda janaren trastornoen prebalentzia eta jendartean sortutako zailtasunak,
hurrengo ikerketetan mereziko du arrisku jokabideak baieztatzea.
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Ondorioak eta
gomendioak
Ikerketaren emaitzek erakutsi digute,
lehenengo, zein konplexua den indarkeria
sinbolikoa aztertzea.
Nerabeek genero patroiak betearazteko edertasunaren aukeramen kulturala eta presio soziala
ikertu ondoren, aurkitu dugu edertasun femeninoari buruzko mezu tradizionalei lotutako
esposizio maila oso altua dela. Ondorioz, neska-mutilak guztiz urrakorrak dira, jokabideak
eta ohiturak behin eta berriro errepikatzen dituztelako era inkontzientean.
Presio sozialei lotutako urrakortasuna eta erresistentzia aztertu ditugu autokontzeptuari eta
gorputz femeninoaren kontzeptuari dagokienez, eskala baten eta eztabaida taldeen bitartez.
Hala, esan dezakegu Bizkaiko sei udalerritako nerabeak oso urrakorrak direla eta presioei
aurre egiteko gaitasun gutxi dutela.
Baina ikerketaren hasieran aipatu dugun moduan, urrakortasuna ulertzekoa da, nerabezaroa
trantsizio etapa delako, eta nerabeek zalantza ugari izaten dituztelako. Erresistentzia maila
ertaina nagusi izateak esan nahi du nerabeek momentu horretan eraiki dezaketen erresistentziarik onena zalantza dela.
Lana hasi genuenean, erreferentzia asko genituen emakumeen gorputzaren irudiari buruz
baina gutxi mutilentzat eraiketak esan nahi zuenari buruz. Hala ere, emaitzek derrigortu
gaituzte mutilei buruzko hasierako hipotesiak berriro aztertzera. Batez ere, kontuan izan
behar dugu, tresnak izan ditzaken zailtasunak zailtasun, autokontzeptuaren inguruan duten
urrakortasun maila, hau da, euren buruaz pentsatzen dutena. Izan ere, baieztatu egiten da
nerabeen maskulinitatearen gainean ikertu dutenen zenbait ideia: mutilak urrakorrak dira
baina urrakortasun hori arriskua izan daiteke eurentzat eta baita neskentzat ere,

mutilek ez dutelako baliabiderik urrakortasunari aurre egin eta barneratzeko.
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Ikerketan Bizkaiko sei udalerritako 394 neska-mutilek hartu dute parte, 13 eta 18 urte
bitartekoak. Lagina neurtzeko Eskala bat egin dugu, azpieskala bi dituena, urrakortasun maila
erakusten duena eta presio sozialenganako neska-mutilen erresistentzia erakusten duena.
Eskalak fidagarritasun eta baliozkotasun altuagoa izan du urrakortasun azpieskalan baina
beharrezkoa da berriro aztertzea erresistentzia azpieskalan balio horiek handitzeko.
Hala ere, eztabaida taldeetan, ikerketarako metodo kualitatiboetan, datu interesgarriak azaldu
ziren, gaiaren konplexutasunari hobeto hurbildu ahal izateko. Alde batetik, baieztatu dute
mutilen diskurtsoak neskenak baino gutxiago daudela landuta. Beraz, esan dezakegu
gorputzaren irudiak neskak eta mutilak arduratzen baditu ere, mutilek ez dituztela sentimenduak
eta ondoezak argi adierazten.
Bestalde, nesken diskurtsoek adierazten digute gorputz irudiaren eta autokontzeptuaren
alorrean, aldaketak zatikakoak eta kontraesanez betetakoak direla. Neskak haserre daude
hedabideetako ereduekin baina, era berean, balio horiek baliozkotzat dituzte barneratuta.
Autoobjektibazioaren adibide argia dira. Adierazi dutenean dieta egingo luketela bikotekideak
hala eskatuta, telebistako ezinezko irudien aurkako haserreak ezin du jarraipenik izan euren
jokabidean. Gai dira fikziozko irudien irrealtasuna onartzeko baina ezin diote aurre egin
banaka jasotako presioari. Balizko erresistentziarik ere ezin dute irudikatu, beraz, errealitatean
zailtasun beraiek edo handiagoak izan ditzakete.
Hasierako hipotesietatik, ondorioztatu dezakegu sexua aldagairik indartsuena dela urrakortasuna
eta erresistentziaren inguruan, hau da, irudi femeninoaren gaineko presioan generoaren
araberako ikaskuntza dagoela, zerikusirik ez duena bizi duten nerabezaroko momentuarekin.
Gainera, hedabideen eragina aztertu dugunean, joera indartu egiten da. Neskei txutxu-mutxuei,
edertasunari eta bizitzarik buruzko gaiak gustatzen zaizkie eta eurotaz arduratzen dira, eta
mutilei, aldiz, kirolari eta albisteei buruzkoak.

Urrakortasun eta erresistentzia maila aztertzeko orduan, adina garrantzitsua da eta aurreikusten
genuen bezala, 16-18 urteko neskek urrakortasun maila handiago diote presio sozialari 13-15
urtekoek baino. Gazteagoak hasiberriak dira bikote harremanetan; nagusiagoek, berriz,
harremanen presio handiago dute eta horrela adierazi dute. Baina, bestalde, besteek ikusteko
prestatzen direnean, euren autoirudia apaindu eta zaintzeko gustuko dutena aztertzean, adina
ez da aldagai esanguratsua: dirudienez, emakumeak txikitatik arduratzen dira eginkizun
hori ondo betetzen.
Aipatzekoa da hasieran kontuan izan ez den jatorriaren aldagaia. Neska-mutil etorkinek
gorputz femeninoaren eta autokontzeptuaren gaineko presio sozialei urrakortasun gutxiago
eta erresistentzia gehiago diete. Pentsa dezakegu Latinoamerikako edo Afrikako neska-mutilen
gorputzek momentuan mugatzen dutela edertasun ereduekin identifikatzea: azal zuria,
altuak, argalak… Gainera, pentsa dezakegu ereduetara heltzeko obsesioa zabalduagoa dela
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aberastasun maila handiagoko mendebaldeko munduan. Izan ere, eredua arrakastari eta
garapenari lotu zaie edo aldeak egon daitezke ere nerabe horien nerabezaro prozesuan.
Gerora begirako ikerketetan, interesgarria izango da jatorriaren aldagaia sakonean aztertu eta
dagozkion ondorioak ateratzea.
Bestalde, urrakortasun eta erresistentzia mailan udalerriaren araberako alderik ez egoteak
erakusten du lurraldean kultura nahiko orokortua dagoela, ñabardura gabekoa, nahiz eta
parte hartu duten udalerrien artean desberdintasun sozialak egon daitezkeen.
Azkenik, aipatzekoak dira hizkuntzaren inguruan lortutako emaitzak, izan ere autokontzeptuari
eta irudi femeninoari lotutakoa desberdin ulertu da euskarazko eskalan eta gaztelaniazkoan.
Gaiaren eta, oro har, hedabideen kulturaren eragina gazteengan aztertzen badugu, ikusi dugu
euskarazko serieek ez dutela ia eraginik. Egunkarietako eta telebistako albisteak erreferente
moduan agertzen dira baina gutxi. Ipar Amerikako eragina, ostera, handia da. Izandako emaitza
ezin dugu orokortu euskara eskola zentroko eta eguneroko komunikazio hizkuntza den
herrietara. Beraz, interesgarria izango litzateke galdetegia euskara komunikazio hizkuntza
den tokietan pasatzea, lortutako emaitzak mantentzen diren ala ez egiaztatzeko.

Gomendioak
·

Ikerketa indarkeria sinbolikoa prebenitzeko kanpainentzako eduki diskurtsiboa sortzeko
ideiarekin egin zen eta ideia egokia izan da. Lanak mugak ditu, baina, hala ere, indarkeriaren
esparruan esku hartzen hasteko gakoak proposatu ditu, orain arte ez delako ezaguna izan
eta beraz, ikuspegi feministatik ere ez delako aztertu. Horretarako, beharrezkoa da emaitzak
prebentzio tresna bihurtzea. Izan ere, aurkitutako elementuak lan tresna izateko egokitu behar
dira, batez ere elementu kualitatiboak, nerabeen gaiari buruzko hizkera eta ardura maila
ulertzeko aproposak direlako. Beste era batera esanda, beharrezkoa da lortutako emaitzak
euren hizkeran jartzea.

·

Gaina, beharrezkoa da hausnartzen hasi garen gaian sakontzea. Ezin dugu ikerketa amaitutzat
eman, gaia oso konplexua eta gutxi aztertutakoa delako. Hala, ezinbestekoa da erresistentzia
azpieskala berriro aztertzea, gakoak aurkitu eta neska-mutilei autoobjektibazioaren mundu
konplexuan laguntzeko.

·

Era berean, prebentzioa ildo honetatik landu behar da: indarkeria sinbolikoa hain dago
barneratuta eta normalizatuta ze ez dela indarkeriatzat ere jotzen. Are gehiago, kontrako
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erreakzioak ere sor daitezke, osasunaren eta edertasunaren eta argaltasunaren diskurtsoa
bereizten duen lerroa oso fina delako. Zentzu horretan, ez da izango erraza gorputzen aniztasuna
aldarrikatzea, baina horixe berori da gakoa janaren trastornoak moduko arrisku larriak
prebenitzeko.

·

Ikerketan, emaitza interesgarriak lortu dira mutilen eta euren autokontzeptuaren inguruan.
Emaitzak bat datoz zenbait ikerlek maskulinitateari buruz egindako hausnarketa teorikoarekin,
baina, hala ere, mutilentzat zaila izango da onartzea bizi duten alienazioak zerikusi duela
nerabezaroko trantsizioan gorputz irudiaren gaineko beldurrak adierazteko zailtasunarekin.
Beraz, gerora begira, interesgarria izango da sakontzea indarkeria nola hasten den sortzen
mutil nerabeen gorputzen urrakortasuna integratzeko eta barneratzeko zailtasunetik.

·

Sakondu beharra dago baita gorputzaren balorazioari buruz aurkitutako aldeetan hemengo
eta kanpoko nerabeen artean. Esaterako, interesgarria litzateke ikertzea neska-mutil etorkinek
gorputzari buruzko pertzepzioa aldatzen duten denbora pasa hala edo euren gorputz
desberdinak integratzeko bestelako estrategiak garatzen dituzten jendartearen presioen artean.

·

Garrantzitsua da nerabeen inguruko helduak kontzientziatzea (amak, aitak, irakasleak)
autoestimuari lotutako gorputzari buruzko mezuek autokontzeptuan eta autoobjektibazioan
duten eraginez, arriskuak prebenitzeko eragile izan daitezen, esaterako, janaren trastornoak
edo neska-mutilak baztertzea euren gorputzak ez datozelako bat hedabideetako edertasun
estereotipoekin.

·

Nahiz eta gomendioa ikerketa eta ikerketa egin duten erakundeen lana baino haratago
egon, oso garrantzitsua da komunikazio bideei esatea ezinbesteko papera dutela autokontzeptuaren garapenean nerabezaroan. Beharrezkoa da hedabide feministetan eragitea, nahiz
eta hedapena eta eragina txikiagoa izan.

·

Interesgarria litzateke ikerketaren eta gaiaren zenbait hedapen estrategia garatzea bitarteko
berritzaileen bitartez, nerabeen interesa suspertzeko: adierazpen artistikoak (antzerkia,
komikiak, arte plastikoak) edota nerabeentzako interesgarriak diren bestelako bitartekoak.
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