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Eider Goenaga Lizaso Donostia

G
oizeko 09:45
dira kazetariak
Axular lizeoko
LH6ko gelara
sartu direnean.
Miren Elga-

rresta Foru Aldundiko Berdinta-
sun zuzendaria eta Idoia Luzuria-
ga aldundiko teknikaria ari dira 11
urteko umeei azalpenak ematen.
Indarkeria matxista da gaia, eta
DenokZu sentsibilizazio kanpai-
naren parte da LH3tik LH6ra ar-
teko umeekin egiten ari diren
lanketa. Axular lizeoan astearte-
an egin zuten saioa, eta irailaz ge-
roztik bisitatu duten 40. ikaste-
txea da. 

Umeek enpatiaren gaia landu
dute lehenik, eta pixka bat kosta-
tu zaie indarkeria sufritu duen
emakumearen tokian jartzea;
baina lortu dute. Biktima batek
senti dezakeena azaltzen duten
hitzen zerrenda luzea dago arbe-
lean idatzita: beldurra, negargu-
ra, amorrua, inpotentzia, hase-
rrea, mina... Mutil bat ari da ho-
riek idazten, ikaskideek esan
ahala. Isiltasuna sortu da kazeta-
riak eta argazkilariak sartzean,
lotsatuta daude umeak, baina be-
rehala hasi dira berriro besoak al-
txatzen eta hitza eskatzen. 

Horrelako egoera batean ema-
kume bati nola lagundu dakioke-
en galdetu die Luzuriagak umeei.
«Adierazi behar zaio bera ez dela
gutxiago», esan du mutiko batek.
«Autoestimua igotzen lagun-
du», ondoren, neska batek. Ze-
rrenda luzea kasu horretan ere:
heldu baten laguntza eskatu, bik-
timarekin egon, kontsolatu, sen-
timenduak adierazten lagundu,
entzun, babestu, animatu, bakar-
dadea saihesten lagundu, defen-
datzeko indarra eman... Foru Al-

dundiko programaren barnean,
bi kontzeptu landu dituzte ikaste-
txeetan: enpatia eta tratu onak.
Bigarren arlo horren barne hartu
ditu Luzuriagak biktimari lagun-
tzeko umeek proposatutako hitz
guztiak. 

«Orain badakigu zer den»
Indarkeria matxistari buruz lehe-
nago ere zer edo zer entzuna zu-
ten LH6ko umeek. 11 urte dituzte,
eta, diotenez, batez ere telebista
eta egunkariak dira informazio
iturri. «Baina indarkeria matxis-
ta zer den ikasi dugu gaur; lehen,
agian, ez genekien oso ondo defi-
nitzen. Orain badakigu zer den,
eta badakigu nola jokatu», azal-
du du Aitor Mendiluzek. «Nire-
tzat, indarkeria matxista da muti-
lak neskei gauza itsusiak esatea
eta molestatzea. Batzuetan bota-
tzen dituzte piropo bezala, baina
jarrera itsusiarekin, eta neskari ez
zaio gustatzen. Beldurtuta senti
daiteke, eta bakean uztea nahi
du», gehitu du Nerea Ugartek.
Mendiluzek eta Ugartek kalean
edo eskolan inoiz ez dute ikusi ha-
lakorik, baina uste dute, jasotako
azalpenekin, gai izango liratekee-
la identifikatzeko. «Pertsona ho-
rri nola lagundu, hori da gaur ika-
si dugun interesgarriena», gehitu
du Ugartek.

«Mutilek eta neskek eskubide
berdinak ditugula». Horixe An-
der Alzugaraik aldundiko tekni-
kariekin egindako saiotik ikasita-
koa. «Neska izateagatik, ez dira
ezberdinak, eta ez ditugu ezber-
din tratatu behar. Eta niretzat in-
darkeria matxista da ezberdin
tratatzea, neskek botere gutxiago
dutela esan eta horregatik gu-
txiestea, soldata txikiagoa iza-
tea... hori guztia». 

«Gure gelan, eta eskolan ere
bai, neskak eta mutilak berdinak

gara, eta berdin tratatzen dugu
elkar. Ezberdinak gara, baina
guztiak gara ezberdinak, eta
horrek ez du esan nahi ezberdin
tratatuak izan behar dugunik».
Ainhoa Lasterraren hitzak dira,
eta, dioenez, inoiz ez du sentitu
neska izateagatik gutxietsi dute-
nik edo okerrago tratatu dutenik.
«Baina konturatzen naiz halako-
ak gertatzen direla, errealitatea
direla; amorrarazi egiten nau
telebistan-edo horrelako zerbait
ikusteak».

Mendiluzek, Ugartek, Alzuga-
raik eta Lasterrak berehala jaso
dute besoa, kazetariak hitz egite-
ko prest dauden lau boluntario
eskatu dituenean, eta berdin egin
dute gainerako ikaskideek ere.
DenokZu kanpainari lotutako
trebakuntza saioaren ostean,
guztiek dute zerbait esateko go-
goa, antza. Miren Aranburu al-
dundiko teknikariak azaldu due-
nez, parte hartzeko gogoa eta na-
turaltasuna izan dira lan saioen
ezaugarrietako bi. «Oso parte
hartzaile agertu dira, eta hori oso
garrantzitsua da, ez baita gai sa-
murra, eta naturaltasun horrek
asko laguntzen du».

Beste ezaugarri bat ere nabar-
mendu du Elgarrestak. «Harritu
gaitu nola barneratzen dituzten
kontzeptuak, eta zein erraz iden-
tifikatzen duten indarkeria ma-
txista; eta ez naiz ari indarkeria fi-
siko eta ageriko horretaz, baizik
eta agerikoak ez diren indarkeria
adierazpenei buruz; berehala
identifikatzen dute zer den indar-
keria matxista», gehitu du Elga-
rrestak. 

Aurpegia eman
Indarkeria matxista identifikatu,
detektatu, biktimaren tokian jarri
eta erantzun egokia emateko tres-
nak eskaintzea da ikastetxeetan
egin dituzten saioen helburua;
baina, Aranburuk azaldu duenez,
hiru hilabeteotan ikusi dute ikas-
leek aurrez barneratuak zituztela
hainbat balio. «Ikusten da hain-
bat kontzeptu jada landuak dituz-
tela; esaterako, guk lantzen ditu-
gun bi tresnak, enpatia eta tratu
onak, aurrez landuta zeuzkaten
bullying-aren kontrako Kiva pro-
gramarekin, edota elkarbizitzara-
ko beste proiektu batzuekin. Ge-
neroaren eta indarkeria matxista-
ren ikuspegia txertatu dugu guk;

Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasun Zuzendaritzak
ikastetxeetara eraman du indarkeria matxistaren
kontrako DenokZu sentsibilizazio kanpaina. Berrogei
zentrotan aritu dira umeekin gaia lantzen. Aste honetan
Axular lizeoko LH6ko ikasleekin egin dituzte lan saioak. 

Etorkizunerako
hazia ereiten

Miren Elgarresta eta Idoia Luzuriaga,

joan den asteartean, Axular Lizeoko LH6ko

umeekin egindako saioan . JON URBE / ARGAZKI PRESS
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Erabaki dugu hezkuntza
zentroetara etortzea,
hezkuntza sistema
estrategikoa delako
gizartea eraldatzeko»
Miren Elgarresta
Aldundiko Berdintasun zuzendaria

«Beraiek telebistan
ikusten duten
errealitate horri izena
jartzen lagundu diegu,
ideiak ordenatzen»
Idoia Luzuriaga
Aldundiko teknikaria

«Oso parte hartzaile
agertu dira, eta hori oso
garrantzitsua da; ez da
gai samurra, eta horrek
asko laguntzen du»
Miren Aranburu
Aldundiko teknikaria

«Horrelako gauza bat
gertatzen bada, denok,
irakasle, ikasle eta
familiak, elkarrekin
erantzun behar dugu»
Aitor Uriondo
Axular lizeoko zuzendaria

‘‘



baina, funtsean, berdina da, bikti-
maren tokian jartzea eta biktima-
ri laguntzea». 

DenokZu kanpainaren irudia
emakume baten aurpegia duen
maskara bat izan da orain arte 

—eskumuturreko bat banatuko
dute aurrerantzean—, eta, maska-
ra eskuan hartuta, Elgarrestak
azaldu die umeei horren arrazoia.
«Emakume hau Ane da; asmatu-
tako izen bat da, baina indarkeria

matxista sufritzen duten neska
eta emakume guztiak ordezka-
tzen ditu. Maskara jartzen dugu-
nean, emakume horiei adierazten
diegu ikusten ditugula, gure atxi-
kimendua dutela, jartzen garela

beraien tokian eta beraien alde
aurpegia emateko prest gaudela.
Prest zaudete zuek ere?».
«Baiii», erantzun dute ikasle
guztiek, aho batez. 

Lan saioa amaituta, ikastetxee-
tan egin duten sentsibilizazio
kanpainaren balantzea egin du
Berdintasun zuzendariak, eta au-
rrera begira jarri da. «LH3tik
LH6ra arteko umeei tresna ba-
tzuk eskaintzea izan da kanpaina
honen helburua. Horretarako,
hezkidetza tresnekin egokitu di-
tugu DenokZu kanpainaren edu-
kiak, eta adin tarte horretarako
prestatu». Berrogei ikastetxe eta
bakoitzean, batez beste, 50 ume
jarri dituzte indarkeria matxistari
begira. «Guztira, Gipuzkoako
2.000 ume ingururekin egin ditu-
gu lan saioak hiru hilabeteotan,
eta jarraitzeko asmoa dugu. Espe-
ro dugu datorren urtean saio
hauekin jarraitzea, eta saio horie-
tan estereotipoak, gizon-emaku-
meen arteko berdintasunaren
gaia eta bestelako gaiak lantzea».
Berez, azaroaren 25erako, indar-
keria matxistaren kontrako na-
zioarteko egunerako amaitu nahi
zituzten lan saioak, baina, hain-
bat ikastetxek egin dute eskaera,
eta zenbait saio gehiago egingo
dituzte aurtengo jarduna amaitu
aurretik. 

8 eta 11 urtekoak dira umeak,
gazteegiak oraindik indarkeria
matxistaren adierazpen ezberdi-
nak beraien azalean bizi izateko.
Baina, teknikariek diotenez, lan
saioetan ondo identifikatzen ez
zekiten hainbat egoera erreal
azaldu dizkiete umeek. «Neskato
batek, adibidez, kontatu zigun le-
hengoan kalean ikusi zuela neska
gazte bat, eta gizon batzuk ari zi-
rela hari gauzak esaten. Ez zuen
entzuten zer esaten zioten, baina
neskaren jarrerak eman zion
atentzioa. Gurekin egon ostean,
esan zigun orain konturatzen zela
zer hori indarkeria matxista mota
bat zela; neska ez zegoela eroso,
eta bere jarrerak erakusten zuela
erasoa sentitu zela». 

«Beraiek telebistan ikusi eta
prentsan irakurtzen duten errea-
litate horri genero ikuspegia txer-
tatu eta izena jartzen lagundu die-
gu, ideiak ordenatzen. Gauzak
beraiek ulertzeko moduan espli-
katu dizkiegu, eta etorkizunera
begirako tresnak eman», azaldu
du Luzuriagak. Ikasleei honela
hitz egin die ikasgelan: «Zuek
pentsatuko duzue, ni ume bat
naiz-eta, zer egin dezaket nik ho-
rrelako egoera baten aurrean?
Bueno, bada, jarrera irekia eduki,
errespetuz jokatu eta begiratu,
entzun eta bestearen tokian jarri.
Eta, oraindik ez, baina laster kale-

an egongo zarete, santomasetan,
parrandan, eta orduan gogoratu
zaitezte gaur entzun eta ikasi du-
zuenaz, eta jokatu gaur ikasi du-
zuen bezala; pertsona hobeak
izango zarete, eta gizarte hobea
egiten lagunduko duzue».

Hezkuntza sisteman eragin
Foru Aldundiko Berdintasun zu-
zendariaren esanetan, hori da,
hain zuzen ere, ikastetxeetan jar-
dutearen arrazoia: etorkizuneko
gizartean eragitea. «Badakigu
aurrean daukagun arazoa oso
handia dela, indarkeria matxista
desagertzeko eta berdintasunera
heltzeko urrats asko ditugula egi-
teko, eta ez dugula lortuko egun
batetik bestera; horregatik, era-
baki dugu hezkuntza zentroetara
etortzea, hezkuntza sistema es-
trategikoa delako gure gizartea
eraldatu nahi badugu». 

Luzuriagak azaldu duenez,
aurten landu duten adin tarte ho-
rretan umeek, oraindik, berdin-
tasunean bizi direla sinesten dute.
«Ez dituzte ikusten ezberdinta-
sunak, baina, adinean pixka bat
aurrera eginez gero, nerabezaro-
tik aurrera, kalte handia egiten du
berdintasunaren itxura faltsu ho-
rrek, pentsatzen dutelako berdin-
tasuna badagoela, egiaz ez dagoen
arren». Horregatik, ezeroso sen-
tiarazi gabe eta hizkuntza eta adi-
bide egokiak erabilita, errealitate-
aren beste aurpegi bat erakusten
diete umeei. «Gaur umeak dira,
baina laster gazteak izango dira,
eta helduak gero; etorkizuneko
gizartea osatuko dute beraiek, eta
harremana sanoa eta errespetuz-
koa izatea nahi badugu, lanketa
egin behar da aurrez».

Prebentzioa
Halako saioen garrantzia nabar-
mendu du Axular lizeoko zuzen-
dari Aitor Uriondok. «Pertsonak
heztea da gure erronka nagusia,
eta pertsona horren heziketan
sartzen dira bai konpetentziak eta
bai balioak. Etorkizunean gizarte
hobea eraikitzeko beharrari eran-
tzungo dioten pertsonak nahi di-
tugu, eta horretan, dudarik gabe,
ezinbestekoa da berdintasuna ba-
lio gisa txertatzea». Ikastetxean
edozein modutako gatazkak sor-
tzen direnerako bitartekoak, es-
trategiak eta egiturak badituztela
gaineratu du Uriondok. «Horre-
lako gauza bat gertatzen bada, de-
nok, irakasle, ikasle eta familiek
elkarrekin erantzun behar
dugu». Hala ere, halako arazoei
aurre egiteko formula magiko ba-
karra ikusten du Axularreko zu-
zendariak, eta hor kokatu du aste
honetan euren lizeoan egindako
lan saioa: prebentzioa.
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Jon Mendiluze, Ainhoa Lasterra, Ander Alzugarai eta Nerea Ugarte, DenokZu kanpainako eskumuturrekoarekin. J. URBE / ARP 


