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Atarikoa

Emakumeen aurkako indarkeria matxista hainbat motatakoa den eta hainbat 
eremutan erabiltzen den aitorpena gero eta gehiago zabaltzen ari da gizar-
te-kontzientzian, indarkeria oro har zein indarkeria-egoera zehatzak salatu 
ahala. Hori horrela izanik, gizarteak, legeriak, emakumeek berek, instituzioek eta 
komunikabideek indarkeria hori interpretatzeko duten eta izan duten modua 
zalantzan jartzen ari gara, pixkanaka-pixkanaka.

Izan ere, komunikabideok funtsezko zeregina betetzen dugu sexu-indarkeriari 
buruzko kulturaren sorreran. Kultura horrek, alde batetik, agerian uzten du zer 
uste den emakumeen sexu-askatasunari eta autonomiari buruz, arriskurik gabe 
mugitzeko duten eskubideari buruz eta harremanak nola, noiz eta norekin izan 
nahi dituzten erabakitzeko duten gaitasunari buruz, eta bestetik, noiz, non eta 
nori eraso inposatzeko pribilegioen berri ematen du.

Horrez gain, sexu-indarkeriari buruzko kulturak agerian uzten du gure gizartean 
aurrerapausoak egin direla hala pribilegio horiek nola sexu-erasoak eta eraso-
tzaileak babestu dituen zigorgabetasuna zalantzan jartzeari begira. Instituzioon 
betebeharra da, komunikabideekin lankidetzan arituz, emakumeen eta gizonen 
berdintasunean aurrera egitea funtsezko zenbait alderdiri dagokienez, hala nola 
sexu-askatasunari eta -autonomiari dagokienez.

Gida hau tresna bat da, eta haren helburua da lagungarria izatea komunikabi-
deok aintzat har dezagun zer-nolako eragina duten sexu-indarkeriari buruzko 
informazio eta iritziek emakumeengan nahiz gizarte osoarengan. Era berean, 
emakume biktima-bizirauleak, haien elkarteak eta Mugimendu Feminista gai 
honi buruz izaten ari diren esperientziak, hausnarketak eta ekarpenak jaso behar 
ditugu, gure zeregina modu arduratsuan betetzeko eta, horrela, sexu-indarkeria 
ikusezin bihurtzen, normalizatzen edo justifikatzen duten diskurtsoak deslegi-
timatzeko.

Kazetaritza profesionala eta zintzoa izango bada, egia bilatu eta errealitatea 
erakutsi behar da. Hala ere, sexu-indarkeriari buruz ari garela, emakume biktimei 
eta gizon erasotzaileei, egitateei eta horien interpretazioei buruzko aurreiritzi 
eta estereotipoek ere osatzen dute errealitate hori; hori dela eta, garrantzitsua 
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ATARIKOA

da komunikatzen dugun profesionalok eraikuntza hori kontrastatzea, azterke-
ta-elementuak eta laguntza-tresnak baliatuz.

2013. urtearen amaieran, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Le-
gea garatuz, Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeak publizitatearen eta 
komunikazioaren erabilera ez-sexistarako Begira Aholku Batzordea berritu zuen 
—Emakunderi atxikita dago—, eta, 2014-2015ean, zenbait publizitate-agentzia, 
komunikabide eta genero-espezialistok lankidetza-prozesu bat burutu genuen, 
Emakunde/Begirak bultzatua, zeinaren helburua baitzen Euskadin publizitate 
eta komunikazio ez-sexistarako kode deontologikoa eta autorregulaziokoa 
sortzea eta hari atxikitzea, eta kode hori eraginkor bihurtzeko zenbait dekalogo 
garatzea. Dokumentu horietan, alderdi eta konpromiso etiko batzuk jasotzen 
dira, publizitatearen eta komunikazioaren jardun profesionalean erabilera sexis-
tak antzemateko eta desagerrarazteko, eta emakumeen eta gizonen berdinta-
suna bultzatzeko.

2016an, kodea finkatzeko eta ezartzeko prozesu bati ekin genion, eta, testuin-
guru horretan, kode deontologikoari eta autorregulaziokoari atxikitako entita-
teok Begira Sarea sortu genuen. Hona hemen sare horren eginkizun nagusiak: 
zailtasunak diagnostikatzea eta horiek elkarrekin konpondu ahal izatea erraztea, 
lan-tresna praktikoen bidez.

Esparru horretan, eta komunikazio profesionalaren eremua ardatz hartuta, 
zenbait material adostu ditugu, hala nola hauteskunde-prozesuen informa-
zio-tratamendurako gidaliburua edo dekalogoekin lotutako check listak eta 
gomendioak, esate baterako emakumeen aurkako indarkeria kasuen informa-
zio-tratamenduari buruzko dekalogoari lotutakoak.

Begira Sarearen lan-ildo horretan, oraingoan, honako hauek izango ditugu 
aztergai: batetik, emakumeen aurkako sexu-indarkeria kasuen informazio-tra-
tamendua, eta bestetik, zenbait tresna praktiko (eskuliburuak, gidaliburuak, 
gomendioak eta abar) adostu eta eduki beharra, mota horretako indarkeria 
hautematen, haren berri ematen eta desagerrarazten ikasteko eta, halaber, 
kodea betetzea erraztu diezaguten, genero-ikuspegia txertatuz komunikabi-
deetako profesionalen eguneroko lanean.
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ATARIKOA

Komunikabideei erabilera ez-sexistan aurrera egiteko tresnak emateko Begirak 
hartu duen konpromisoaren barruan dago, hain zuzen ere, gidaliburu hau; kasu 
honetan, emakumeentzat nahiz gizarte osoarentzat kontu handiz hartzekoa 
den errealitate batekin, alegia, sexu-indarkeriarekin, lotuta dago erabilera ez-se-
xista hori.
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Sexu-indarkeriari buruzko informazioa eta 
iritziak berrikustea, berraztertzea eta 
birdefinitzea

Gidaliburu hau material bizi gisa sortu da: Begira Sareak aurretik egindako zen-
bait hausnarketaren ondorio da, bai eta egindako lana berrikusteko abiapuntu 
ere.

Hasierako planteamendua da sexu-indarkeria bi dimentsiotan ulertu beharra 
dagoela: batetik, biktimei eragiten dien eraso pertsonal gisa, eta bestetik, ema-
kume guztiei eragiten dien eta gure herrialdeko herritarrak islatzen dituen 
hizkuntza sozial gisa.

Eraso gisa, sexu-indarkeriak biktima asko ditu, baina gidaliburu honetan ema-
kumeei buruz arituko gara. Zuzeneko eraso gisa, biktima bat edo batzuk eta 
erasotzaile bat edo batzuk daude, eta kasuan-kasuan, ondorio pertsonal batzuk 
izaten dira. Egitate horiek ezagutzea eta komunikatzea komunikabideen zere-
ginaren funtsezko zati bat da. Egitate horiek biktimengan eta erasotzaileengan 
dituzten ondorioak ezagutzea ere bada beste zeregin bat, baina agian ez da 
hain ohikoa horien berri izatea.

Antzeman dugu edukiak sortzeko uneak bi direla. Lehenengoa, egitatea jazo 
eta albistea prestatzen den momentua da; presaren unea da hori, informazio 
garrantzitsua aukeratzekoa, egitateei buruzko informazioa ematen duten itu-
rrietara jotzekoa. Bada bigarren une bat, zeinean azterketarako denbora dagoen 
eta sexu-indarkeriaren egiturazko kausak azpimarratu daitezkeen. Bi une horie-
tan garrantzitsua da zenbait jarraibide kontuan hartzea, eta horietako batzuk 8. 
blokean (Hobeto kontatzeko baliabideak) proposatzen dira.

Bi une horietan, bai informazioa eta bai iritzia sortzean, sexu-indarkeriari buruz-
ko hizkuntza sozialaren sorreran parte hartzen dugu komunikabideok. Erabili-
tako adibideen bidez, hizkuntza horretan eta haren ondorioetan jarri nahi da 
arreta, uste dugulako komunikabide gehienek sexu-indarkeriari buruz aritzeko 
erabiltzen den ikuspegia hobetu nahi dutela. Erabili ditugun adibideak zer ko-
munikabidetan eta nork esanak diren ez aipatzea erabaki dugu.
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Zenbait iturrik, azken urteotan, sexu-indarkeriari nola heldu dioten aztertu 
dugu, eta, horrez gain, gaur egun kazetari izateko prestakuntza jasotzen ari 
direnen legezko informazioa eta kezkak bildu ditugu. Jardunbide egokien bes-
te eskuliburu batzuk berrikusi ditugu, eta aztertzen ari garen gaia lantzen duten 
jarduneko zenbait kazetariren hausnarketak kontsultatu ditugu. Eta gidaliburu 
honen edukien azken erantzukizuna geure gain hartzen dugun arren, aitortu 
egin nahi ditugu BEGIRA SAREA, PUBLIZITATE ETA KOMUNIKAZIO EZ-SEXISTA-
RAKO KODE DEONTOLOGIKOA ETA AUTORREGULAZIOKOA EZARTZEKOA, osa-
tzen duten adituek eta entitateek egin dituzten ekarpenak.

Egitateak nola, noiz eta zenbat kontatu hausnartzeko blokeez gain, hobeto 
kontatzeko zenbait tresna proposatzen ditugu, hau da, komunikabideek, ema-
kumeen aurkako sexu-indarkeriari buruzko informazioa ematen eta aztertzen 
dugunean, kontzienteki autorregulatzeko zenbait tresna. 

Tresna horiek ez dira bakarrak, ezta azkenak ere. Onartzen dugu gidaliburu 
honek izaera bizia duela, eta hura berrikusteko eta eguneratzeko konpromisoa 
hartzen dugu. Aitortzen dugu, halaber, material hau hobetu egin daitekeela; 
izan ere, une honetan lege-esparruan hausnartu eta eztabaidatu beharreko gaia 
da sexu-indarkeria, eta emakumeen kezka ere bada, haiek jasaten baitute, na-
gusiki, mota horretako indarkeria.

SEXU-INDARKERIARI  
BURUZKO INFORMAZIOA ETA IRITZIAK BERRIKUSTEA, 
BERRAZTERTZEA ETA BIRDEFINITZEA
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1. BLOKEA:

ZENBAT  
KONTATZEN DA EGITATEEI BURUZ?

Emakumeen aurkako sexu-indarkeria ez da zifra hutsen kontua; izan ere, konta-
tzen den eraso bakoitzaren atzean istorio bat dago, denboran zehar eboluzio-
natzen doan bizipen bat, zenbait faktoreren araberakoa. Hala ere, zifrek ere la-
guntzen dute sexu-indarkeria interpretatzeko erabiltzen dugun hizkuntza 
soziala sortzen.

Zifra horiek hobeto azaldu ahal izateko, garrantzitsua da adierazten duten 
errealitatearen mailak nabarmentzea eta ez nahastea. Zifrek gutxienez bost 
errealitate adierazten dituzte:

Gertatzen dena

Konfiantzazko 
pertsonei 
kontatzen 
zaiena

Zerbitzu 
publiko batean 
kontatzen dena

Salatzen dena

Komunikabi-
deetara iristen 
dena

Ez da aitortzen, ezta 
izendatzen ere

Aitortu bai baina isilpean 
gordetzen da

Laguntza eskatzeko

Justizia bila Ezagutu eta 
zabaldu 

dadin

Zenbait 
laguntza-

eskaeraren 
bidez, unearen 

arabera
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ZENBAT KONTATZEN DA EGITATEEI BURUZ?
1. BLOKEA:

 Gertatzen dena1

  Espainiako estatuan bizi diren 16 urteko edo gehiagoko emakume guztien 
% 6,5ek (1.322.052 emakume) sexu-indarkeria jasan dute noizbait, eta 
erasotzailea ez zen ez bikotekidea ez bikotekide ohia. Espainian bizi diren 
16 urteko edo gehiagoko emakume guztien % 2,2 (453.371) bortxatuak 
izan dira noizbait. 

  Ertzaintzak emandako datuen arabera, 2020ko azaroan, indarkeria matxista 
salatu zuten 4.419 emakumeen % 9,55 sexu-askatasunaren aurkako delitu 
baten biktima izan ziren. 422 emakume dira, hau da, mota horretako indar-
keria salatzera ausartzen den emakume bat baino gehiago egunean.

 Iradokizun bat

La mitad de las mujeres en España ha 
sufrido violencia machista: 11 millones

IKUSARAZI SEXU-INDARKERIA

Violencia de género
Casi tres millones de mujeres han sufrido violencia sexual y 
más de cuatro millones violencia física en España

1  Berdintasun Ministerioa, 2020. Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko 2019ko makroinkes-
taren egikaritze-laburpena.
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ZENBAT KONTATZEN DA EGITATEEI BURUZ?
1. BLOKEA:

Zergatik?
 Isilpeko errealitatea delako.

  Indarkeria mota horrek bikote heterosexualen barruko nahiz kanpoko adin 
guztietako emakumeei eragiten dielako.

  Izan ere, mota horretako indarkeria jasaten duten emakumeek jakin behar 
dute erasoa ez dutela beraiek eragin, eta antzeko bizipenak izan dituzten 
milioika emakume daudela; hori lagungarria izan daiteke errua beren buruei 
egotz ez diezaioten, lotsatu ez daitezen.

  Izan ere, kopuruak adierazten digu ez dela egitate bakana, sexu-eraso bat 
ez dela zorte txarraren ondorio, eta ez duela eragin ez modu jakin batean 
jantzita atera izanak, ez leku jakin batetik ibili izanak, ez…

?  Irakurtzen ez ditugun izenburuak

Sexu-erasotzaileen % 99,6 gizonezkoak dira.

Sexu-erasoen % 49an, erantzulea biktimaren laguna edo ezaguna da.

BESTE ARRAZOI BATZUK 

IDAZTEKO TARTEA
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ZENBAT KONTATZEN DA EGITATEEI BURUZ?
1. BLOKEA:

Sexu-erasoen % 39 biktimek ezagutzen ez zituzten gizonezkoek egiten dituzte.

Datu horiek aipatu dugun makroinkestan ere aurkitu daitezke, baina ondorioztatu 
egin behar ditugu, ez direlako erabiltzen edo gutxiagotan erabiltzen direlako infor-
mazioei hasiera emateko.

Egitateak beste ikuspegi batetik konta daitezke.

 Berrikusteko

1.  Zer nabarmentzen da sarrien? Erasotzaileei buruzko informazioa edo bikti-
mei buruzkoa?

2. Sexu-indarkeria ikusarazten al da? Nola? Zein ataletan?

3.  Sexu-indarkeria hori testuingururen batean kokatzen al da? 
Mota horretako hausnarketak editorialetan ageri al dira?
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2. BLOKEA:

NOLA  
KONTATZEN DIRA EGITATEAK?

 Kontatzen dena… edo kontatzen ez dena

Lotsa, babesgabetasuna, beldurra, ez sinesteko beldurra, garrantzi txikia ema-
tea, ez zitzaion bururatu, bere errua zela pentsatu zuen, beste herrialde batean 
edo beste garai batean gertatu zen2…

Emakumeentzat ez da inoiz erraza izan bizitako sexu-indarkeria kontatzea. Gaur 
egun ere ez da erraza. Oraindik ere, ez dago biktimekiko sinesgarritasun-kultu-
ra nahikoa garaturik, aurreiritzirik gabe entzun ahal izateko. Isiltasuna urratzea, 
bizitakoa eta nola bizi izan den kontatzea, argi eta garbi “ni ere bai!” esatea 
duela gutxiko ariketak dira, eta horrek gogorarazten digu emakumeak eraso 
horiek isilpean gordetzeko eta ahazten saiatzeko hezi dituztela. Eta egoera al-
datzera behartzen gaitu.

Eta gizonek, zer? Kontatzen al dituzte sexu-erasotzaile gisa izandako esperien-
tziak? Beren burua halakotzat hartzen al dute? Beren burua halakotzat aitortze-
ko eskatzen al diegu? Zer kontatzen dute? Zer azalpen ematen dizkiete beren 
buruei eta nola azaltzen dute beren jokabidea? 

Ziur aski, batzuen eta besteen istorioak modu desberdinean ulertzen eta kon-
tatzen hasi dira, sexu-indarkeriari buruzko narrazio sozialen oinarri den ideia 
zalantzan jarri ahala. Ideia horiek irizpide “zientifiko”en (patriarkalak) arabera 
planteatu izan dira, eta normalizatu egin dira, halako moldez non orain ez duten 
argudio seriorik edo erreferentzia akademikorik behar.

2 Jasandako sexu-erasoak ez salatzeko emakumeek ematen dituzten arrazoietako batzuk.
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NOLA KONTATZEN DIRA EGITATEAK?
2. BLOKEA:

OINARRIZKO IDEIA: Sexualitate maskulinoa kontrolaezina da, gizonak ez dira 
gai beren sexu-bulkada kontrolatzeko, eta, hortaz, gainezka egin dezake edo-
zein unetan. Gizonek gaitasun hori ez dutenez, emakumeen zeregina da bul-
kada hori kontrolatzea eta geldiaraztea, eta beren burua zaintzea, kontrolik 
ezaren xede ez izateko.

IDEIA HORREN ONDORIOZ: Emakumeek sexualitate kontrolaezin hori eragi-
teko modu asko dituzte, bakarrik irtenez (lagun-taldean joan arren), gaua eta 
kaleak hartuz, janzkeraren edo portaeraren bidez probokatuz. 

Beraz, sexu-eraso bat izaten bada, horren arrazoia da emakumeek EZ DUTELA 
JAKIN sexualitate kontrolaezin horretatik babesten. Egoera horretatik igaro NAHI 
IZAN DUTE, nonbait, baina ezin dute aitortu. EZ DUTE IKASI beren burua behar 
bezala zaintzen horrelako egoerarik ez eragiteko. EZ DIRA IZAN ikasle saiatuak 
beren burua arriskuan ez jartzera daramatzaten arauen ikaskuntzan. EZ DUTE 
BEHAR ADINAKO BELDURRIK, eta, beraz, arriskuan jartzen dituzten espazio 
errealak eta sinbolikoak hartzen dituzte. Ez…

NAHASMENA SORTZEN DUEN IDEIA: Gizonek ezin dute beren sexualitatea 
kontrolatu. Hala eta guztiz ere, emakume bat sexualki erasotzen dutenak (seni-
de bat, bikotekidea, ezaguna edo ezezaguna izan daiteke) EZIN dira normalak 

SEXU-INDARKERIAREN ERRUA EMAKUMEEI 

EGOZTEKO ETA GIZONAK ERANTZUKIZUNETIK 

SALBUESTEKO BESTE ARRAZOI BATZUK 

BERRIKUSTEKO TARTEA
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NOLA KONTATZEN DIRA EGITATEAK?
2. BLOKEA:

izan. Gizatasuna kentzen dieten kalifikatzaileak esleitzen zaizkie (“animaliak”, 
“piztiak”, “animalia-saldoak”…), gizon “normal”en kolektibotik bereizteko. 

?  Eta nola ezagutu daitezke?

Radiografía del agresor sexual en 
España: 67 por ciento de españoles y 

33 por ciento extranjeros

Erasotzailea izan daitekeen gizon bat eta erasotzailea izango ez den bat bereiz-
tea zaila denez, itxura fisikoan agerikoenak diren ezaugarrietako batzuk estra-
polatzen dira, esate baterako ageriko arraza-ezaugarriak (hazpegia, larruazalaren 
edo ilearen kolorea eta abar), erasotzaileak nazionalitate jakin batzuekin identi-
fikatzeko. 

Baliteke nazionalitatea erasotzailearen beste datu bat baino ez izatea, edo bik-
timarena, baina ziur al gaude beste datu bat baino ez dela izango beti, edo ba 
al dago kolektibo nazional jakin bat edo oro har atzerritarrak kriminalizatzeko 
asmorik? 

Garrantzitsua da irizpide hori berrikustea; izan ere, jatorriaz eta adinaz gain, 
erasotzaileen beste datu batzuk ez dira kontuan hartzen edo ez dira maiztasun 
berarekin nabarmentzen, besteak beste hauek: egoera zibila, lanbidea, zein 
ikastetxetan ikasi zuen, zein futbol-klubetako bazkidea zen, zein koadrilarekin 
egiten zuen parranda, zein motatako automobila gidatzen zuen, hilean zenba-
teko soldata irabazten zuen…

IDEA ERROTUA: Emakumeek sexu-indarkeriari buruz ez hitz egiteak beste ideia 
batekin ere badu zerikusia; ideia hori behin eta berriro errepikatzen da, klasikoak 
aipatuz adibidez, kontrako argudiorik onartzen ez duen arrazoibidea balitz 
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NOLA KONTATZEN DIRA EGITATEAK?
2. BLOKEA:

bezala. Emakumeen sexualitatea erreprimitu egin denez, emakumeak ez omen 
dira ausartzen beren sexu-nahiak edo -fantasiak onartzera (ez pribatuan ez 
publikoki); beraz, sexu-nahi edo -fantasiaren bat egitera ausartzen direnean 
(taldeko sexua, noizbehinkako sexua edo ustez emakumeentzat atseginak ez 
diren beste sexu-praktika batzuk), gizon bati (edo batzuei) egotzi behar diote 
errua, eta, hori dela eta, bortxatu egin zituztela asmatzen dute, lotsarazten di-
tuen sexu onartua izan bazuten ere.

Adibide bat:
Poliziaren aurrean salatu zuenez, gizon horiek taldean bortxatu zuten goizalde 
hartan, atari baten barruan. Haiek —behin-behineko espetxealdian daude or-
dudanik— egitateak ukatu zituzten. Sexu onartua izan zela esan zuten. Bi 
bertsioak elkarren aurkakoak izanik, Justiziak epaia eman beharko du.

(letra lodia oharra argitaratu zuen komunikabidearena da)

Beste aukera bat:
Poliziaren aurrean salatu zuenez, gizon horiek taldean bortxatu zuten goi-
zalde hartan, atari baten barruan. Haiek —behin-behineko espetxealdian 
daude ordudanik— egitateak ukatu zituzten. Sexu onartua izan zela esan zuten. 
Bi bertsioak elkarren aurkakoak izanik, Justiziak epaia eman beharko du.

(letra lodia gidaliburu honek proposatzen duen hausnarketaren parte da)

 Berrikusteko

1.  Oinarrizko ideia edo ideia eratorri, nahasgarri edo errepikatuetako batzuk 
berriro azaltzen al dira atalen batean?

2.  Jakinarazten al da zergatik ez dituzten kontatzen emakumeek jasandako 
erasoak?

3. Zalantzan jartzen al da gizonek eraso horietan duten erantzukizuna? 
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Emakumeei sexu-erasoak ez saihestearen erantzukizuna egozten zaie, eta, 
ondorioz, karga sozial handia jasaten dute. Hortaz, ez da zaila ulertzea, milaka 
eta milaka emakumek sexu-erasoak jasan arren, zergatik ez diren ausartzen 
beren istorioak kontatzera. Hala eta guztiz ere bizitzakoa kontatzen dutenek 
beste ibilbide latz bat egin behar izaten dute sinets ditzaten.

Kontatzea eta, are gehiago, salatzea erabakitzen badute, den-dena ikertuko da 
haien inguruan: haien gustuak, harremanak, portaera, janzkera, harreman afek-
tibo-sexualak, familia, gatazkak, eskola-jarduna…

SEXU-ERASO BATEN ONDOREN 

BIKTIMEN BIZITZAREN ZEIN ALDERDI 

KONTATZEN DIREN BERRIKUSTEKO 

TARTEA
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Adibide bat:

4

Actualidad • La joven rompe su silencio tras la decisión del Tribunal Supremo

La víctima de ‘La Manada’: “Lo peor no fue 
lo vivido, sino todo lo que vino después”

Gero, albistea jendarteratu egingo da, eta komunikabideek ere lagunduko dute 
arreta elementu jakin batzuetan jar dadin, hain zuzen ere biktimei kalte handia 
eragin diezaieketenetan eta biktimak berriz biktimizatzen edo maite dituzten 
pertsonak estigmatizatzen laguntzen dutenetan.

Horren ondoren, askotan, hauxe etortzen da : egitateei buruzko informazio 
gutxi duten iturrietara jotzea, biktima gutxi ezagutzen dutenetara edo biktimei 
eta erasotzaileei buruzko ideia estereotipatuak zabaltzen dituztenetara. Harri-
dura azpimarratzen dute, eta esaten dute “hori” ez dela normala, eta azalpenik 
ez duen egitate bakana dela.

Vecinos de Cangas aseguran que 
el detenido por agresión sexual 
«estaba ese día fuera de sí»
Antes de las agresiones, que tuvieron lugar entre las 22.30 y las 
23.15 horas del jueves, este vecino asegura haber visto al joven 
«eufórico, ido, como fuera de sí». «Me imaginé que iba a terminar 
teniendo problemas con alguién, quizás en alguna pelea callejera, 
pero ¿esto? Jamás». Además, dice sentir una «profunda tristeza» 
por los padres, dos «grandísimas personas». «No se le conocen ni 
estudios ni trabajo, algo le tuvo que hacer cortocircuitar esa noche 
porque nunca lo vi así». Pese a todo, explica que se trata de un 
«hecho aislado» porque Cangas en un pueblo «seguro».
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Garrantzitsua da bereiztea, alde batetik, iturriek eman dezaketen informazioa, 
zeina funtsezkoa baita egitateak ezagutzeko, eta, bestetik, balio-judizioak, sus-
moak, iritzi pertsonalak edo egitateak baloratzen dituzten eta informaziorako 
guztiz baztergarriak diren aurreiritziak.

Adibide bat

Una joven de 19 ha denunciado una violación grupal
…………………………………… Tras dejar a la chica en el portal 
la joven huyó y se refugió en una tienda 24 horas cercana. El 
dependiente que allí se encontraba fuel el encargado de llamar a 
la policía. Este testigo ha relatado que la chica se escondió detrás 
del mostrador y que estaba “asustadísima”…

Iturriak gaztearen egoerari buruz egiten duen deskribapena esanguratsua da. 
Egitate bat deskribatzen du eta lekuko zuzena da. 

……………………………………… Amigos del detenido hasta el 
momento aseguran, por su parte, que “lo que ha querido la chica 
es acusarles injustamente”. Sin embargo, otro testigo que estaba 
en la zona ha dicho que la chica gritaba y estaba en estado de 
shock, “desesperada y mal“.

Beste paragrafo batean, oharra idatzi duenak iturri interesdun baten (atxilotua-
ren lagunak) iritziak —bazter uzteko modukoak— nahasi ditu, eta ikusi duena 
adierazi duen lekuko baten maila berean jarri ditu.

Ohar hori nahasgarria da. Nahasi egiten ditu egitateak eta iritziak, egitateak 
ikusi dituzten iturriak eta zeharkako asmo bat adierazten dutenak, zeinak ez 
baitira oinarritzen inongo adituren esperientzia kontrastatuan. 
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Modu horretan, informazioak biktima desakreditatzen du, kalitate desberdine-
ko iturriei sinesgarritasun bera emanez.

Biktimaren inguruko pertsonak beste iturri bat dira, eta haiengana jo daiteke 
egitateak testuinguruan jartzeko, baina honako galdera hauek ere egin dakiz-
kieke: Nola lagunduko diote? Herrikide bati eraso egin diotela kontuan hartu 
gabe bizitzen jarraituko al dute? Erantzunik emango al dute? Zein? Berarekin 
edo familiarekin kontsultatuko al dute? Egitateak herriko kaleren batean gerta-
tu baldin baziren, zer neurri hartuko dituzte seguruagoak izan daitezen? Nola 
jokatuko dute herrikideak “emakume bortxatua” izatearen presioa senti ez de-
zan?

Inguruko pertsonak biktimei laguntzeko eta erasotzailea eta sexu-erasoak gai-
tzesteko eragile izan daitezke baina presio-faktore ere izan daitezke, biktimek 
erasoak konta eta sala ez ditzaten.

Biktimaren zein erasotzailearen inguruko pertsonen erantzuna funtsezkoa da 
sexu-indarkeria kasuetan lotsaren kulturari eusteko. 

HERRIKIDEEI EGITATEAK ULERTZEKO 

GARRANTZITSUAK IZAN DAITEZKEEN 

BESTE GALDERA BATZUK EGITEKO 

TARTEA
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MADRID

Una empleada de Iveco se 
suicida tras viralizarse en 
la empresa un vídeo sexual

Iturriek informatzen lagundu dezakete, baina, batez ere, biktimek erasoak jasa-
tearen lotsa normalizatu dadin zalantzan jartzen lagundu dezakete; izan ere, 
bien bitartean erasotzaileek “egun batean zoratu egin zen gizon arrunt” gisa 
bizitzen jarraitzen dute.

C A S O  I V E C O

Concentración en Madrid en memoria de la 
trabajadora de Iveco: “Verónica no se 

suicidó, a Verónica la mataron”

 Berrikusteko

1.  Zein iturri erabiltzen dira sarrien sexu-indarkeriako egitate baten berri ema-
teko?

2. Zer-nolako galderak egiten zaizkie herrikideei iturritzat erabiltzen direnean?

3. Jakinarazten diren sexu-indarkeriako egitateen jarraipenik egiten al da?
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Sexu-indarkeriari buruzko informazioan etengabe ageri den datu bat da bikti-
mak salaketa jarri zuen ala ez. Erreferentzia garrantzitsua eta “objektiboa” dirudi, 
baina, testuinguru orokorrik gabe, berriz ere biktimei ezar diezaieke erantzuki-
zunaren karga. Garrantzitsua da jendeak jakitea zenbat salatzen den, zergatik ez 
den salatzen, eta zer gertatzen den salaketekin.

Biktimek, askotan, ez dute planteatu ere egiten salatzea. Gaiari buruzko datu 
berrienei erreparatzen badiegu, hala Estatukoei nola autonomia-erkidegokoei, 
ekintza horrek dakarrenera hurbildu ahal izango gara nolabait.

Sexu-indarkeria jasan duten emakumeen ehunekoa 
Bikotekidearengandik kanpo, gertatutakoa salatu dute 

Polizia, Guardia Zibila edo Epaitegian

% 8



25

ZERGATIK EZ DIRA SALATZEN EGITATEAK?
4. BLOKEA:

Si se tienen en cuenta también las denuncias realizadas 
por otra persona o institución, el porcentaje de 

denuncia de la violencia sexual ascendería hasta el 
11,1%

Iturria: Berdintasun Ministerioa, 2020. Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko 2019ko makroin-
kestaren emaitza nagusiak.

El 7,7% del total de victimizaciones registradas por la Ertzaintza son casos 
de violencia sexual fuera del ámbito familiar. En 2019 se registraron 424 
victimizaciones de este tipo que afectaron a 422 mujeres.

El 80,4% de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres que se han registrado 
en la CAE a lo largo del año 2019 se produjeron fuera del ámbito familiar, el 10,1% 
en el ámbito de la violencia ejercida por la pareja y el 9,5% en el ámbito de la 
violencia ejercida por parte de otro familiar.

La violencia sexual fuera del ámbito familiar afecta especialmente a las mujeres 
más jóvenes. Tres de cada cuatro víctimas de este tipo de violencia son personas 
menores de 30 años. Es importante tener en cuenta además, que el 38,72% de las 
mujeres víctimas de esta forma de violencia tinen menos de 18 años.

Iturria: Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko datuak. EAE. 2019.

Sexu-erasoak jasan dituztela-eta egitateak salatzeko justiziara jotzen duten 
emakumeen proportzio txikiak adierazten digu sinetsiko ez dituzten beldur 
direla edo ez dutela konfiantzarik, besteak beste, zalantzak azaltzeko edo adie-
razteko zailtasunak izan zituztela beren borondatea, hautua, erabakia, iniziatiba, 
ezezkoa edo onarpena ezartzeko —emakumeak izanik, haurtzarotik ikasi eta 
sustatu ez diren jarrerak dira horiek—. Askotan alkohola edo drogak izaten dira 
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tartean, nahita edo nahi gabe hartutakoak, eta horrek egitateen pertzepzioari 
eragiten dio. Elementu horiek judizialki erabil daitezke erasotzaileari erantzuki-
zuna kentzeko.

Legeek, horien aplikazioak eta egitura judizialeko kideek gizarte batek une jakin 
batean duen sexu-indarkeriari buruzko kultura islatzen dute, eta, halaber, haren 
sorreran eragiten dute.

Lehen aipatutako estereotipoek eta aurreiritziek orain dela mende asko sortu 
ziren, eta duela 30 urte inguru soilik hasi da horiek zalantzan jartzen. Besteak 
beste horregatik ematen dituzte erantzun desberdinak Justiziak eta justizia-ad-
ministrariek.

1989ra arte, hau da, Zigor Kodea erreformatu eta “sexu-askatasuna”ren figura 
agertu arte, erasoak “onestasuna”ren aurkako delitutzat hartzen ziren.

Adibidez, gaur egun 50 urte dituzten emakumeek (1970ean jaioak) beren “oho-
rea” zaintzeko zeregina zuten (janzkera, portaera, esertzeko eta hitz egiteko 
modua), bortxatu zituztela salatuz gero sinesgarriak izateko. 

Gaur egun 20 urte dituztenek (2000. urtean jaiotakoek) ez dute zintzotasuna 
egiaztatu behar izango; aitzitik, frogatu beharko dute indarkeriaren aurka egin 
zutela eta argi eta garbi esan zutela ezetz, erasotzaileak ulertzeko eta ez nahas-
teko moduan.

2040an 20 urte izango dituztenek sexu-erasoak salatzen dituztenean, agian, 
onarpena eman zuten edo ez aitortuko da oinarritzat.
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?   Gure senargai guztiak kartzelan 
sartuko ditugu?

Ez da erraza epaiketa batean frogatzea sexu-topaketa bat ez dela onartu. Orduan, 
nola lortuko dugu irtenbide justua epaileen eta erakundeen aldetik? Zenbateraino 
da zentzuzkoa kode penala gogortzea? Ahots batzuk Uste dute hor ez dela indarkeria 
matxisten aurkako borroka hasten eta amaitzen.

Une honetan, kultura horrek funtsezko alderdi hauek ditu eztabaidagai:

Emakumeen borondatea eta onarpena
Azken 30 urteotan, bilakaera handia izan da gizarteak —eta, beraz, baita hark 
legeetan duen islak ere— emakumeen borondatea eta emakumeek sexu-as-
katasunaz gozatzeko duten eskubidea ulertzeko moduan, hau da, nola, noiz eta 
norekin izan nahi dituzten sexu-harremanak, sexu-harremanetan noraino iritsi 
nahi duten eta harreman horiek izateari noiz utzi dioten ulertzeko moduan. 
Gizartea hasi da entzuten eta ulertzen emakumeek sexu-harreman bati ezetz 
esatea ez dela beren sexu-laguna kitzikatzeko baieztapen kamuflatu bat.

Emakumeak sexu-harreman bat noiz nahi duten eta noiz ez duten nahi jakiteko 
bezain autonomo izan daitezkeela onartuz gero (nahiz eta ezin duten beti 
adierazi), onarpenik eza jartzen da sexu-erasoaren definizioaren erdigunean.

Onarpena eztabaidara ekartzea aurrerapauso bat da emakumeen sexualitatea 
ulertzeko beste modu batzuekiko, baina ikuskera horren arabera gizonek jarrai-
tzen dute izaten harremanaren subjektu aktiboak (hau da, gizonek proposatu 
egiten dute) eta emakumeak, berriz, subjektu pasiboak dira (hau da, emaku-
meek onartu egiten dute).

Sexuari buruz ari garela, pentsatu behar dugu adostea dela onena, egitateetan 
parte hartzen duten pertsonek harremana desiratzea. Nolanahi ere, sexu-tru-
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kean parte hartzen duten pertsona guztien onarpenak ezinbesteko elementu 
izan beharko luke.

Solo diez países de Europa definen la 
violación como sexo sin consentimiento y 
entre ellos no está España

Halaber, gerta daiteke emakumeek ezin izatea modu irekian eta iraunkorrean 
adierazi ezezkoa, hala testuinguruan nola egitateak ulertzeko duten ahalme-
nean badirelako zenbait elementu mugatzen eta larderiatzen dituztenak. Ezez-
koa ez adierazteak ez du esan nahi onartzen ari direnik.

Emakumeen baietza eta ezetza formula dikotomikoa baino gehiago dira. Izan 
ere, horien azpian daude feminitatean sozializatutako urte asko, zeinetan ema-
kumeak konfrontatzen baino atsegin ematen ohitu diren, eta zeinetan, batez 
ere, emakumeen sexu-autonomiarako eskubidea zalantzan jarri den.

Indarkeria, presioa, larderia
Emakumeek beren sexu-autonomiaz eta beren onarpenaren baliozkotasunaz 
baliatzeko duten gaitasuna aitortzen ez den bitartean, eremu judizialean indarke-
ria eta larderia erabiltzen jarraituko da sexu-erasoa definitzeko elementutzat. De-
finizio horren azpian ideia hau dago: emakumea defendatu egingo da edo defen-
datu beharko luke (hil arte, agian) erasoa eragozteko, eta, beraz, indarkeria edo 
indarkeria-mehatxua erabili behar da eraso egin ahal izateko. Halako indarkeriarik 
ez egoteak esan nahi du emakumeak ez zuela behar bezain gogor aurka egin.

Egungo legeriak, indarkeriarik egon ezean, larritasuna kentzen die egitateei (ez 
du guztiz ezabatzen), eta sexu-abusutzat hartzen ditu.

Azken urteetako kasurik mediatikoenean, 2018ko Iruñeko sanferminetan neska 
gazte bat taldean bortxatu izanak aukera eman zuen eztabaida hori sozializa-
tzeko, eta, bortxaketa-delitua definitzeko, onarpena/onarpenik eza eta indarke-
ria erabili izana kontuan hartzearen inguruko jarrerak azaleratu ziren.



29

ZERGATIK EZ DIRA SALATZEN EGITATEAK?
4. BLOKEA:

La justicia considera que no hubo 
violación y condena a ‘la manada’ a 9 años 
por abuso sexual

Iritzi-sortzaile batzuek klasikoetara jo zuten emakumeei buruz zuten ideia adie-
razteko, indarkeria egon ote zen zalantzan jarriz eta mitoak erreproduzituz 
erasoak salatzen dituzten biktimen “benetako” interesei buruz eta indarkeriarik 
ezari buruz, biktimak ez baldin bazuen hilda edo hilzorian bukatzen. Badirudi 
emakumeak beti susmagarritzat hartzen dituztenentzat egiazkotasun-adieraz-
le txarra dela norbere burua babestea eraso baten aurrean.

El gobierno de Sancho Panza, el de Sánchez y el sí expreso 
para evitar la violación

-Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para 
defender esta bola le mostrárades, y aun la mitad menos, para 
defender vustro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hiciera fuerza. 
Andad con Dios, y mucho de enhoramala, y no paréis en toda la ínsula 
ni en seis leguas a la redonda, so pena de doscientos azotes. ¡Andad 
luego digo, churrillera, desvergonzada y embaidora!

Onarpena edo indarkeria azpimarratzeak aukera ematen digu ikusteko nola 
aztertzen diren emakumeen eta gizonen arteko botere-harremanak. Izan ere, 
sexu-indarkeria botere-harreman horien adierazpen bat da, zeinetan gorputza 
eta sexualitatea erabiltzen baitira nagusitasun maskulinoaren hizkuntzatzat. 

Gorputza eta sexualitatea

Emakumeak gazte-gazteak direnetik sozializatzen dira beren gorputza eta se-
xualitatea, desiratuak izateko eta gustatzeko. Neska politak neska sexy eta 
emakume desiragarri bihurtzen dira, harik eta adinarekin desiragarri izateari 
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uzten dioten arte. Hala ere, gorputza objektu bihurtze hori ez da bortxaketaren 
kausa, aitzakia baizik. Horregatik, ez dira nahasi behar sexu-harremanak eta 
sexu-indarkeria:

Sexu-harremanetan, desioa, erakarpena, fantasiak, gozamena eta ados-
tasuna dira nagusi…

Sexu-indarkerian, berriz, mina, borondatearekiko errespeturik eza, beldu-
rra, mehatxua, indarra eta inposaketa nabarmentzen dira.

Baina gizarteak sexualitatearen hezkuntza sustatu badu ere, neska-mutil zein 
nerabeen kasuan, eremu hori asko hobetu daiteke. Kontua ez da informazioa 
ematea soilik, baizik eta sexualitatea gizakientzat dimentsio garrantzitsua bihur-
tzen duten gai guztiak jorratzea, eta sexualitatearen adierazpenak anitzak dire-
la lantzea.

EDUCACIÓN

Más de la mitad de los adolescentes cree que 
la pornografía da ideas para sus propias 
experiencias sexuales
Una encuesta de Save the Children señala que el 53% de los niños tiene el primer contacto 
con algún contenido explícito entre los 6 y los 12 años. La ONG reivindica la educación 
afectivo-sexual obligatoria en los colegios.

 Berrikusteko

1. Behar bezala erabiltzen al dira dauden tipo penalak?

2. Epai judizialak behar bezala kokatzen al dira testuinguruan?

3. Argi bereizten al dira sexu-indarkeria eta sexu-harremanak?
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Bloke honetan, komunikabideek ekarpen handia egiten duten hiru alderdi 
nabarmendu nahi ditugu:

Informazioari esker, indarkeria motak eta 
eremuak lehenesten dira

Gidaliburu honen hasieran adierazi bezala, komunikabideek esaten dutena 
kontuan hartzen da indarkeria mota bati (sexu-indarkeria, adibidez) edo hura 
gertatzen den eremu bati (bikotekidea edo bikotekide ohia, adibidez) garrantzi 
handiagoa edo txikiagoa emateko.

Horrenbestez, komunikabideek indarkeria hori ikusarazten laguntzen dute, 
baina baita indarkeria mota batzuk ikusezin bihurtzen ere.

Hona hemen datu batzuk, adibide gisa:

2020ko azaroaren 25ean bilatzaile batetik hartuta

Sexu-erasoak: 9.810.000 emaitza, gutxi gorabehera (0,52 segundo)

Bortxaketa: 35.200.000 emaitza gutxi gorabehera (0,49 segundo)

Genero-indarkeria: 157.000.000 emaitza gutxi gorabehera 
(0,52 segundo)
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Eta hemen grafiko bat, hobeto konparatu ahal izateko.
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Bortxaketa Genero- 
indarkeria

Aldiz, garrantzi mediatikoa eman zaien bi eraso-kasu erabiltzen badira adibide 
gisa, konturatuko gara eraso baten eta bestearen ikusgaitasunaren proportzioak 
ez datozela bat. Hau da, garrantziari dagokionez ere badira mailak.
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Zerk eragiten du sexu-indarkeria kasu batzuk mediatikoak izatea? Komunikabi-
deek horiek zabaldu nahi izateak, noski. Interes horrek egitate mediatikoak 
sortzen ditu eta publikoaren interesa pizten du.

Horren harira, komunikabideek badakite zer-nolako boterea duen kasu jakin bat 
eta ez beste bat, edo indarkeria mota bat eta ez beste bat, nabarmentzeak.
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Informazioak sexu-terrorea eragin dezake

Garrantzitsua da azpimarratzea azken hamar urteetan aldatu egin dela sexu-in-
darkeriari buruzko informazioa, gai hori jorratzeko konpromiso etikoa duten 
komunikabide gehienetan, eta murriztu egin direla, adibidez, erasoaren ezau-
garriak zehaztuz emakumeengan alarma sortzen duten izenburuak eta infor-
mazioa.

La autopsia revela el brutal asesinato de Nagore

PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL

Juicio Arandina: “La niña ha 
contado de forma promenorizada 
todo lo que le hicieron en la casa”

Caso Iveco: Los reenvíos que 
volvieron loca a Verónica
La joven revivió su peor pesadilla cunado se enteró de que el 
video sexual que grabó hace cinco años volvía a circular entre 
sus compañeros de trabajo. Ya había ocurrido hace años, pero 
esta vez le llegó a su marido y ella no vio salida

Sexu-terrorea emakumeak kontrolatzeko politika bat da, eta gizarte-eragileek 
eta, bereziki, komunikabideek laguntzen dute hura sortzen. Izutzen duen infor-
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mazioak, testuingururik ematen ez duenak, erasoak biktimengan (ez, ordea, 
erasotzaileengan) dituen ondorioak azpimarratzen dituenak, ez dakar beldurra, 
terrorea baizik. Beldurrak erne egoteko eta defendatzeko balio du; terroreak, 
berriz, geldiarazi egiten ditu emakumeak, eta, ondorioz, emakumeek eta beren 
ingurukoek behin eta berriro errepikatzen dituzte zenbait joera: mugikortasuna 
mugatzea, emakumeen harremanei buruzko iritzia ematea eta eraso bat jasanez 
gero emakumea erruduntzat jotzea.

REPORTAJES / ARRANCA EL JUICIO

La vida “normal” de la 
chica violada en San 
Fermín: universidad, 
viajes y amigas

Zergatik jartzen da komatxo artean emakume horren normaltasuna? Zer mezu 
igortzen da? Bortxaketa baten ondoren, normaltasuna ez dela sekula ere zure 
bizitzara itzuliko? Ideia horrek, jakina, terroreak denbora osoan biktimarengan 
jarrai dezan laguntzen du, eta ohartarazpena da emakume guztientzat.

Azken bi urteotan, batez ere, emakumeek sexu-indarkeriari ematen dioten 
erantzunaren berri eman dute komunikabideek. Esan beharra dago, hori hala 
dela, hein handi batean, azken bi urteetan emakumeen erantzuna eragin han-
diko egitate politikoa izan delako, batzuetan kasu zehatzak edo data enblema-
tikoak direla-eta, edo aldaketa hori lortu delako elkarteen, biktimen eta institu-
zioen etengabeko lanaren edo komunikabideen interesaren beraren eraginez.
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Las Tesis, creadoras de ‘Un violador en tu 
camino’: “Muchos piensan que esto es una 
performance feliz y pacífica, pero no lo es”
Paula Cometa es una de las creadoras de la performance que partió como 
una respuesta a la violencia sexual en Chile y se transformó en un himno 
feminista global

‘La manada’, de la revolución femenina 
a la contestación cultural
Miguel del Arco ha llevado al teatro 
la polémica violación y el juicio 
posterior, obra que han visto 
2.000 adolescentes.

Administradores de todo tipo han 
reforzado las medidas preventivas y 
de concienciación, sobre todo durante 
las fiestas patronales.

Emakumeek sexu-indarkeriari ematen dioten erantzunaren berri izateak erakus-
ten du emakumeek, oro har, eta biktimek, bereziki, gaitasuna dutela sexu-in-
darkeriari buruzko sinesmen errotuenak eraldatzeko eta sexu-terrorearen kul-
tura zalantzan jartzeko, zeinak emakumeen errua elikatzeko eta emakumeen 
mugikortasuna, harremanak eta askatasuna mugatzeko ohartarazpen gisa 
funtzionatzen baitu.

SOCIEDAD – VIOLENCIA MACHISTA

Del terror sexual a la autodefensa 
feminista: poner el foco sobre la 
masculinidad
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Kontatu erreparatzeko

Gizarteak zorra du emakumeekin. Zorra, urtetan emakumeen sufrimendua 
ikusezin bihurtzeagatik, haien sinesgarritasuna zalantzan jartzeagatik, beste 
alde batera begiratzeagatik, erasotzailearen zigorgabetasunaren konplize iza-
teagatik, indarkeria sozialak eragindako kaltea ez erreparatzeagatik, ez judizialki 
ez sozialki.

 

“Kontatzeak sendatu egiten al du?” galdetu zen Begiraren gai honi buruzko 
2019ko ekaineko jardunaldian3. Erantzunak honako hau ohartarazi zigun: Nola, 
noiz eta zer testuingurutan kontatzen den. Emakume batzuentzat oso garran-
tzitsua da kontatzea, batez ere ikusten dutenean ustez justizia eta erreparazioa 
eskaini beharko lieketen instituzioek ez dituztela sinesten edo errua egozten 
dietela. Indarkeria-bizipen bat sortzeak fase asko ditu, denbora luze hartzen du 
eta, testuingurua zein den, aurretik edo ondoren landu ahal izango da, modu 
egokian, ez hain egokian edo nahiko txarrean.

Nola kontatu sexu-indarkeria emakumeen kaltea erreparatzeko? Enpatiaz, uler-
tuz zer esan nahi duen bizipen bat —ez zure istorioa— errukirik gabe zabal-
tzeak. Ziur jakinda biktimak eta bere ingurukoek istorio hori entzun, irakurri edo 

3 Azken blokean, paragrafo hau biltzen duen elkarrizketa osoa dago.

KOMUNIKABIDEEK EMAKUMEEKIN 

DUTEN ZORRA AITORTZEKO TARTEA
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ikusi egingo dutela, eta lagungarria izango dela edo biktimak bere burua erru-
duntzat jo dezan edo osa dadin.

Komunikabideen eta instituzioen konpromiso etikoak ibilbide jakin bat sortze-
ko lan egin behar du, halako moldez non emakumeen aurkako sexu-indarkeria 
iraganeko kontu bat izango den. Horretara iristeko denbora luze falta bada ere, 
lehenengo urratsak egin behar dira... eta urratsak egiten jarraitu behar da.

MACHISMO

#Cuéntalo: las mujeres comparten 
sus historias de abusos y agresiones 
sexuales

•  La indignación por la sentencia de La Manada ha hecho que muchas 
mujeres cuenten la violencia sexual que han sufrido en primera persona

Horri lotuta, azpimarratu behar da lehen pertsonako testigantzak oso ga-
rrantzitsuak direla, baina kontuan izan behar da, halaber, ez direla beti lortzen 
komunikabideok, oro har, oraindik ez dugulako eraiki testigantza horiek jaso-
tzeko zaintza-baldintza egokirik, batzuen ahaleginak bereziki nabarmendu 
behar badira ere. Kontatzen duenak bere oroitzapenak gogora ekarriko ditu, 
eta astindu horrek ondorioak izaten ditu. Testigantzak ezin dira korrika eta pre-
saka eskatu, data jakin baterako. Emakumeen istorioak errespetatu eta kontu 
handiz tratatu behar dira. Emakumeen denborek eta beharrek ez diete erantzun 
behar komunikabideen denborei eta premiei.
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 Berrikusteko

1.  Kontuan hartzen al da zer-nolako eragina duen kontatzen denak biktimen-
gan?

2.  Zer nabarmentzen da informazioan: erasoaren xehetasunak edo erasoari 
emandako erantzunaren xehetasunak?

3.  Sexu-indarkeria kasuei buruzko informazioa ematen dutenek prestakuntza 
eta ezagutza egokia al dute gaiari buruz?

4. Kontuan hartzen al da erreparazioaren ikuspegia informatzen denean? 
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Presuntzioa: “frogatu beharrik gabe legeak egiatzat duen egitatea”. Espai-
niako Errege Akademia 

Bada adibide bat agerian uzten duena komunikabideek, sexu-indarkeriari bu-
ruzko aurreiritziak eta estereotipoak behin eta berri errepikatu ez ezik berriak 
ere sortzen dituztela. Gaztelaniazko “presunto/a” terminoaren erabileran datza, 
hain zuzen ere, adibide hori.

Justiziaren funtsezko printzipioetako bat errugabetasun-presuntzioa da. 
Beraz, kontzeptu hori ondo erabilita dago bakar-bakarrik pertsona baten erru-
gabetasun-presuntzioa errespetatu behar denean, harik eta prozesu judizial 
bidez egitateen gaineko erantzukizuna duela frogatu arte.

Hala ere, komunikabideak aspalditik kontzeptu horri ematen ari zaizkion erabi-
lerak ez du zerikusirik errugabetasun-presuntzio horrekin.

Hasteko, ikus dezagun nola aplikatzen den “presuntzioa” ikuspegi juridikotik, 
hainbat gairekin zerikusia izan dezakeelako. Prozedura judizialari dagokionez, 
presuntzioak legezkoak eta judizialak izan daitezke, legeak zer ezartzen duen 
edo epaileek zer ondorio ateratzen dituzten:

  Legezko presuntzioak legeriak finkatzen ditu, kontuan hartuta egitate 
jakin batzuek ondorio jakin batzuk eragiten dituztela, eta araubide juridi-
koari lotutako ordena publikoko arrazoiengatik, irtenbide bat ezartzen da. 
Horrelako kasuetan, legeriak arrazoibidea eta presuntzioa ezartzen ditu, 
baina betiere, oinarri duen egitatea frogatzen baldin bada.
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  Presuntzio judizialak eremu judizialak ezartzen ditu, inguruabarrak edo 
zantzuak aztertuz. Beraz, “zantzua” eta “presuntzioa” bereizi behar dira: 
Zantzua berez inolako baliorik ez duen inguruabarra da, baina beste ba-
tzuekin erlazionatzen baldin bada eta, betiere, horiek larriak eta zehatzak 
baldin badira eta elkarren artean bat baldin badatoz, presuntzioa izango 
da. Beraz, egitateetan ezaugarri komunak ezartzearen ondorioz lortzen da 
presuntzioa.

Maila tekniko-juridikoan, errugabetasun-presuntzioa “printzipio bat da, zeina-
ren arabera, zigor-arloan, auzipetutako pertsona oro errugabetzat jotzen 
baita egozten zaizkion egitateei dagokienez, jurisdikzio eskudunak erruduntzat 
jotzen ez duen bitartean”.

Komunikabideek, gaztelaniaz ari direla, “presunto asesino” edo “presunto agre-
sor” bezalako esamoldeak erabiltzen dituzte hiltzailea edo erasotzailea den 
edo ez den ez dakigun pertsona bati buruz ari direnean, errugabeta-
sun-presuntzioa errespetatzeko. Aitzitik, esamolde horrek a priori esan nahi 
denaren hain justu kontrakoa adierazten du, ziurtatzen baitu egindako egitateak 
egiazkoak direla legearen arabera, nahitaez frogatu behar izan gabe. “Presunto 
asesino” esamoldeak, beraz, “benetako hiltzaile” esan nahi du.

Delitu baten egileari “presunto/a” hitza aplikatzean, nahi dugunaren kontrakoa 
esaten ari gara berriz ere, paradoxikoki: ez da zuzena “presuntos/as homicidas” esa-
tea; aitzitik, “aparentes homicidas” erabili beharko litzateke, pertsona horiek “pre-
suntos/as inocentes” baitira epai irmoa eman arte. Konstituzioan jasota dagoen 
“errugabetasun-presuntzioa” esamoldetik ekarritako hitz horrek arrakasta izan du 
kazetaritzan, eta, ondorioz, gaztelanian txertatu da, baina, hain zuzen ere, Espainia-
ko Konstituzioaren 24.2 artikuluaren arabera, presuntzioa errugabetasun-presun-
tzioaz hitz egiteko bakarrik erabili behar dugu, eta, gainerakoetan, “aparente homi-
cida”, “inculpado/a de homicidio”, “sospechoso/a de homicidio” esamoldeak erabili 
behar ditugu, besteak beste.

Errugabetasun-presuntzioaz hitz egitea baldin bada zuzena, zer esanahi sortzen 
da “presunta violación” edo “presunta víctima” aipatzean?
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A prisión los cinco sevillanos detenidos por 
una presunta violación en Pamplona

Jakina, mota horretako izenburuek ez dute defendatzen atxilotuen errugabeta-
sun-presuntzioa; aitzitik, erasoa zalantzan jartzen dute, eta, beraz, baita biktima ere.

Esamolde hori ageri den izenburu eta artikuluak aztertuta, badirudi kontzeptua 
erabiltzen duten komunikabideak, konstituzioan jasotako eskubide bat babes-
tu baino, gehiegikeriaz eta irizpiderik gabe erabiltzen dutela termino hori. In-
darkeria matxista kasuei buruz aritzean erabiltzen da bereziki, eta beste delitu 
batzuei buruz aritzean, berriz, ez da hain maiz ageri; horrek adierazten du, ka-
zetaritza-irizpidea baino, irizpide politikoa dela.

“Presunto/a” izenondoaren atzetik edo aurretik “inocente” izena joan daiteke 
bakar-bakarrik.

Absuelven al acusado de agresión sexual del juicio 
donde el fiscal preguntó por la ropa de la presunta 
víctima
•  La Sección Primera de Audiencia Provicial de Las Palmas ha absuelto a 

Antonio F., el hombre de 47 años que fue acusado de agresión sexual por una 
mujer que durante una temporada vivió en su casa de Las Palmas de Gran 
Canaria en condición de realquilada y cuyo juicio saltó a los medios de 
comunicación tras preguntar el fiscal por la ropa de la supuesta víctima.

Detenido un hombre acusado de 
una presunta agresión sexual en 
Erandio
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 Berrikusteko

1. Behar bezala erabiltzen al da “presunta/o” terminoa?

2. Errugabetasun-presuntzioari buruz aritzeko erabiltzen al da?

3. Erasoa kalifikatzeko erabiltzen al da?

4. Biktima kalifikatzeko erabiltzen al da? 
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Begien bistakoa da, baina berriz ere diogu: irudiak oso garrantzitsuak dira. In-
formazioarekin batera doazen irudiak ere narrazioaren parte dira. Funtsezko 
parte bat. Hizkuntza horrek zirrara sortzen du; ezinegona, atxikimendua edo 
gaitzespena eragiten ditu.

Hizkuntza bisuala sexu-indarkeriaren eraikuntza sinbolikoa da. Ez da ideia bera 
transmititzen sexu-eraso bati buruzko albistearekin batera polizia-auto baten 
irudia ageri bada, edo atari batena, gaitzespen-kontzentrazio batena edo esku-
burdinak jarrita dituen gizon batena.

Halaber, irudiek indarkeria sinbolikoa indartu edo zalantzan jar dezakete. Mota 
horretako indarkeria ez da nahitaez adierazten erraz identifikatzeko moduko 
kode esplizituen bidez, eta anbiguoagoa da adierazpideei dagokienez. Horre-
gatik, pixkanaka-pixkanaka, arrasto ez oso kontzientea uzten du, emakumeen 
eta gizonen portaerei dagokienez normaltzat jotzen dugunari buruz. Gene-
ro-estereotipoetan oinarritutako milaka irudi sortzen dira, eta gure kultura-on-
darearen parte bilakatzen.

Horregatik, garrantzitsua da erabilitako irudiak berrikustea, gehienak artxibo 
grafikoetakoak, eta horien erabilerari buruzko zenbait akordio gogoraraztea; 
esate baterako, ez erabiltzea emakumeak eta indarkeria jasaten duten gainera-
ko biktimak identifikatzeko moduko irudirik, salbu eta haiek beren irudiak za-
baltzea erabakitzen badute.

Biktimen kontaketarako, garrantzitsua da, halaber, biktimek beren burua eza-
gutarazi nahi izanez gero, erabaki hori errespetatzea, osatze-prozesuaren parte 
da-eta. Edozein modutan, biktimek beren burua ezagutarazi nahi ez badute 
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ere, garrantzitsua da beren eragite-, borroka-, biziraupen- eta osatze-gaitasuna 
islatzen duten irudiak erabiltzea. Garrantzitsua da askotariko emakumeen iru-
diak erakustea, beren eguneroko eta salbuespenezko jardunean ari direla, minak 
jotako emakumeen irudien erabilera esklusiboari aurre egiteko.

Erasotzaileak haiek erasotzea erabaki duela, horixe dute komunean sexu-era-
soen biktima guztiek. Baina bakoitzak eraso horri aurre egiteko bere modua 
izan du, eta estrategia guztiak dira baliozkoak. Irudiek, beraz, biktimen mina ez 
ezik, erasoari aurre egiteko, bizirauteko eta bizitza bete-betea izateko gaitasuna 
ere erakuts dezakete eta erakutsi behar dute. Izan ere, horretarako eskubidea 
dute, eta eskubide hori babestu egin beharko genuke.

Jarraian, irudi batzuk ageri dira adibide gisa, zer kontatzen duten eta informa-
zioari zer ekarpen egiten dioten pentsatzeko.

Batetik, badira irudi batzuk polizia-jarduketa erakusten dutenak. Irudi horiek 
sexu-erasoek jarraitzen duten bideetako bat, minoritarioa, azpimarratzen dute.

Investigan dos agresiones sexuales 
a menores en fiestas en pisos de 
Bilbao
Las chicas se encontraban bajo el efecto de bebidas alcohólicas cuando, 
según denuncian, fueron víctimas de ataques en Rekalde y Txurdinaga.
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SUCESOS

Una joven de 18 años que paseaba a 
su perro, violada en Bilbao durante 
el estado de alarma

Beste irudi batzuetan, herritarrek edo emakume antolatuek eraso baten aurrean 
ematen duten erantzuna erakusten dute. Irudi horiek gizarteak egitate horiei 
emandako erantzuna azpimarratzen dute.
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Detenido en Barakaldo un hombre por 
abusar sexualmente de una mujer
AGENCIAS | REDACCIÓN

El detenido es un hombre residente en Bilbao de 34 años. El Centro Asesor de 
la Mujer Argitan ha llamado a una protesta para este domingo, 1 de 
noviembre, a las 13:00 horas.
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Dos arrestados por violar a una mujer 
en Vitoria tras amenazarla con una 
pistola eléctrica
La Ertzaintza halla en un contenedor el arma y las esposas usadas en el aslato. 
La víctima reconoce al menos a uno de los sospechosos.

Azkenik, badira irudi batzuk ukitutako pertsonek edo, behintzat, egitate bat 
gertutik bizi izandakoek erasoari emandako erantzunaren berri ematen dute-
nak, hala nola Iveco enpresako langileek (Madrilen du egoitza), lankide batek 
zibererasoa jasan ondoren bere buruaz beste egin zuela-eta, egin zuten kon-
tzentrazioaren berri.
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Horren aurrez aurre egongo litzateke, berriz, biktima familia-giroan erakusten 
duen irudia.

 El matrimonio compartía perfil en Facebook donde colgaba fotos de la familia.
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Testuarekin batera doan irudiak egitateen ikuspegi bat edo alderdi interesgarri 
bat azpimarratu dezake, edo, bestela, egitateak akusatuaren datu batekin ilustra 
ditzake.

Piden 6 años de cárcel a un 
quiromasajista de Iruñea por abusar 
de tres clientas
TIENE UNA CONDENA PREVIA RECURRIDA DE 15 MESES DE 
CÁRCEL Y ÉL NIEGA LOS HECHOS.

 Berrikusteko

1. Erabiltzen al dira polizia ageri den irudiak?

2. Erabiltzen al dira gaitzespen-kontzentrazioen irudiak?

3. Erabiltzen al dira ukitutako pertsonen irudiak?

4. Erabiltzen al dira kontatzen denarekin bat datozen irudiak? 
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Check List

Gidaliburuan zehar gaiaren tratamendua berrikusten laguntzen duten galdera 
batzuk planteatu badira ere, azken tresna honek 10 item ditu hautatutako in-
formazioa zer ikuspegitik kontatzen den aztertzeko.

1.  Zer nabarmentzen da sarrien? Erasotzaileei buruzko informazioa edo bikti-
mei buruzkoa?

2.  Jakinarazten al da zergatik ez dituzten kontatzen emakumeek jasandako 
erasoak?

3. Argi bereizten al dira sexu-indarkeria eta sexu-harremanak?

4.  Zer-nolako galderak egiten zaizkie herrikideei iturritzat erabiltzen direnean?

Adierazle horiei emandako erantzunak adierazten badu informazioa partziala 
eta nahasia dela, hau da, sexu-indarkeria eta sexu-harremanak ez direla argi eta 
garbi bereizten, kontsultatutako iturriek informazioaren ordez aurreiritziak eta 
iritziak jasotzen dituztela, zeinek biktimei errua egozten eta erasotzaileei errua 
kentzen baitiete, biktimei buruzko informazioa nabarmenduz eta kontuan 
hartu gabe nork egin dituen erasoak, berrikusi egin behar da gaia jorratzeko 
erabili den ikuspegia.

Gomendatzen da arazo hori aztertzen dutenek edo informazioaren berri ema-
ten dutenek prestakuntza jasotzea, hausnarketa egitea eta zorroztasun handia-
goz jardutea.
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5.  Jakinarazten diren sexu-indarkeriako egitateen jarraipenik egiten al da?

6.  Kontuan hartzen al da zer-nolako eragina duen kontatzen denak biktimen-
gan?

7.  Zer nabarmentzen da informazioan: erasoaren xehetasunak edo erasoari 
emandako erantzunaren xehetasunak?

Egitateen ondoren gertatu zena nabarmentzen duen informazioaren jarraipe-
nik egiten ote den: epaiketarik izan baldin bazen, zein izan zen emaitza, eta ez 
bazen epaiketarik izan, nolakoak diren biktimen eta erasotzaileen bizitzak den-
bora-tarte bat igaro ondoren. Informazio horrek kazetaritza-lana kualifikatuko 
du, eta oso garrantzitsua izango da sexu-indarkeriari buruzko kultura berri bat 
sortzeko. Era berean, informazioa azaltzeko modua zaintzen ote den, kontuan 
hartuta kontatzea ere badela erreparazioa emateko modu bat.

Erasoen berri eman eta horiek aztertzeaz gain, erasoak biktimen eta erasotzai-
leen inguruko pertsonengan izan duen inpaktuaren eta haiek emandako eran-
tzunen berri ematen bada, aurrerapauso handiak egingo dira sexu-indarkeria 
tratatzeko ikuspegi egokiagoen alde.

Item horiei guztiei baietz erantzun bazaie, ziurrenik, kasuan kasuko komunika-
bidea erreferentea izango da sexu-indarkeria jorratzeari dagokionez.

Galderetako bati gutxienez ezetz erantzun bazaio, beti egongo dira langileei 
prestakuntza emateko denbora eta baliabideak, hala eguneroko lana egiten 
dutenei nola komunikabideko zuzendaritzari.

8.  Sexu-indarkeria kasuei buruzko informazioa ematen dutenek prestakuntza 
eta ezagutza egokia al dute gaiari buruz?

9.  Gaztelaniaz aritzean, “presunto/a” terminoa erabiltzen al da erasoa kalifika-
tzeko?

10. Erabiltzen al dira gaitzespen-kontzentrazioen irudiak?

Azkenik, komeni da ideia pare bat azpimarratzea emakumeen kontrako sexu-in-
darkeria kasuen tratamendua hobetzeko:
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Errugabetasun-presuntzioa atxilotuei/akusatuei aplikatzen zaie, harik eta pro-
zesu judizialean kontrakoa frogatu arte. 

Sexu-indarkeriari buruzko datuak emango badira, azpimarratu behar da salatu-
tako egitateei buruzko panorama ematen ari garela, ez gertatutako egitate 
guztiei buruzkoa, ez baitugu izango horien hedaduraren berri harik eta bortxa-
ketaren kultura aldatzen ez den arte; izan ere, kultura horrek erasotzaileak zuri-
tzen ditu eta biktimei egozten die errua.

Zeregin horretan laguntzeko, hona hemen beste baliabide batzuk:

1. Oraintsuko bibliografia

El consentimiento
Vanessa Springora. Lumen, 2020

Yo sí te creo. La cultura de la violación y el caso de sanfermines
Samara Velte. Txalaparta, 2019

¿Por qué no me creen?
T. Christian Miller y Ken Armstrong. Planeta, 2019

Ahora contamos nosotras: #Cuéntalo: una memoria colectiva de la violencia
Cristina Fallarás. Colección Cuadernos Anagrama, 2019

Microfísica sexista del poder. El caso Alcàsser y la construcción del terror 
sexual
Nerea Barjola. Virus, 2018

2. Sexu-erasoen berri emateko gomendioak

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/recomendaciones_para_informar_so-
bre_agresiones_sexuales.pdf
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3.  Begiraren 2019ko ekaineko jardunaldian Norma Vázquezek eta June 
Fernándezek izandako elkarrizketaren transkripzioa (ez da hitzez 
hitzezkoa).

https://www.pikaramagazine.com/2020/11/violencia-machista-y-comunica-
cion-contar-para-sanar/

Violencia machista y comunicación: 
contar para sanar
JUNE FERNÁNDEZ

24/11/2020

4.  “El recorrido jurídico hacia la libertad sexual. Seis sentencias de las 
últimas décadas sobre violencia sexual en España”. Newtral.es-ek 
azaroaren 25erako egindako ale berezia. 

https://especiales.newtral.es/sentencias-violencia-genero-25n-sexual/?fbclid=I-
wAR0FIi7tTLePElfKdc8aUe9V5eL-7gEk6NKktWZGnYBlTmQKsVyROrFu--Q 

5.  Europako Kontseiluaren Hitzarmena, emakumeen aurkako indarkeria 
eta etxeko indarkeria prebenitzeko eta haien kontra borrokatzekoa, 
2011ko maiatzaren 11n Istanbulen egina, berresteko tresna.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
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36. ARTIKULUA

Sexu-indarkeria, bortxaketa barne

1.  Alderdiek delitu gisa tipifikatzeko beharrezkoak diren neurriak, lege-
gintzakoak zein bestelakoak, hartuko dituzte, honako hauek nahita 
egiten direnean:

a)  a) Beste pertsona baten gorputzean egindako onartu gabeko 
penetrazio sexuala —baginakoa, uzkikoa edo ahokoa—, gorpu-
tzeko edozein atalekin edo objektu batekin.

b)  Beste pertsona bati haren onarpenik gabe egindako gainerako 
sexu-egintzak.

c)  Beste pertsona bat behartzea hirugarren batekin onartu gabeko 
sexu-egintzak egitera.

2.  Onarpena nork bere borondatez eman behar du, pertsonaren eraba-
kimen askearen adierazpen gisa, inguruko baldintzen testuingurua 
aintzat hartuta.

3.  Alderdiek behar diren neurriak, legegintzakoak zein bestelakoak, har-
tuko dituzte 1. apartatuko xedapenak ezkontide edo izatezko bikote 
direnen edo izan direnen aurka ere aplika daitezen, barne-zuzenbi-
dearekin bat etorriz.
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