
 
  

San Vicente de Pauleko DBHko 3. mailako neskak gara eta diskriminazioari ge-
nero indarkeriari buruzko gaia nola ikusten dugun kontatu nahi dizuegu, izan ere 
emakume askoren eguneroko bizitzaren zati bat baitira eta, aldi berean, oztopo han-
diak dira giza eskubideak betetzeko.

Horregatik, hemen bildu gara emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren 
aldeko konpromiso batzuk gure gain hartzeko eta, horrela, gizarte bidezkoago bat 
lortzeko eta, bertan, bakean elkarrekin bizi ahal izateko:

✔ Dauzkagun lagun- eta bikote-harremanetan eskubide eta betebehar berberak 
edukitzea eta errespetatzea.

✔ Bullyinga edo ziberbullynga egoera bat antzematen dugunean, ez isiltzea eta 
lagundu ahal diguten inguruko pertsonei horren berri ematea: irakasleei, fami-
liari, lagunei eta abarri.

✔ Bikote harreman bat izanez gero eta tratu txarrak jasanez gero, ez isiltzea, ado-
retsu izatea eta harremana kaltegarri horretatik ateratzea, eta beharrezkoa 
izanez gero, salaketa egitea.

✔ Ez uztea bikoteak nire mugikorra hartzea nire elkarrizketak kontrolatzeko; horrela 
eginez gero ez bailitzateke nitaz fidatuko.

✔ Ez sentitzea gutxietsita, kirolean batez ere, kirola egiteko behar adinako gaita-
sunik edukiko ez bagenu bezala.

✔ Ez uztea gure bikoteak sexu-objektu huts bagina bezala tratatzen.
✔ Ez uztea gure inguruko jendeak komentario matxistak egitea gu emakumeok 

besteak baino gutxiago sentitu gaitezen.
✔ Bikote harreman batean nire mutil-laguna saiatzen bada nire janzkera aldatzen, 

berarekin hitz egitea. Izan ere, nahiz eta bera nire mutil-laguna izan, ez dut zer-
tan galdu neure autonomia, niri dagozkidan erabakiei buruz.

Horrekin guztiarekin, fisikoki eta psikologikoki tratu txarrak jasan dituzten emakumeak 
gutxiago ez sentitzea eta duintasunez EZETZ esateko burua altxatzeko gai izatea, gure 
gizartean dagoen matxismoa betirako baztertuz.

Eta hori lortzeko, gure erakundeen laguntza eskatzen dugu, eta kasu honetan, Irun-
go Udalarena.

Eskerrik asko!

Eraingo DBHko 3.go eta 4.go eta San Vicente de Pauleko DBHko 3.go ikasleak 
gara. Konturatu gara historian zehar gizarteek eboluzionatu duten arren giza-eskubi-
deen gaiak oraindik ere utopia izaten jarraitzen duela eta gizonen eta emakumeen 
artean desberdintasunek irauten dutela oraindik, batik bat gizonezkoen alde eta 
emakumezkoak diskriminatuz. Gizarte patriarkal batean bizi gara, eta jarrera ma-
txistek indarrean jarraitzen dute; oraindik ere hizkuntza sexista erabiltzen dugu eta, 
lan bera eginda ere, gizonen eta emakumeen arteko soldatetan desberdintasuna 
dago. Ondorioz, ezinbestekoa iruditzen zaigu konpromiso batzuk hartzea, inolako 
indarkeria-motarik gabeko gizarte batean bakean bizitzera iristeko:

✔ Etxeko lanak berdin banatzea.
✔ Emakumeak ez gutxiestea, izateko edo janzteko eragatik.
✔ Ez abusatzea pertsona baten ahulezi fisiko edo psikologikoagatik.
✔ Hizkuntzaren erabilera sexista saihestea, aipatzen duen pertsonarik ez iraintzeko 

moduan.
✔ Ez orokortzea negatiboki, pertsonak estereotipatuz.
✔ Pertsona guztiak berdin errespetatzea, sexuagatik, arrazagatik edo naziotasuna-

gatik diskriminatu gabe.
✔ Gu baino ume txikiagoak sentsibilizatzea, giza-eskubideak errespetatuz berdin-

tasunean bizitzeak duen garrantziaren inguruan.
✔ Barre ez egitea inongo gizarte-eremutako pertsona baten akats edo desgaita-

sunengatik, hori ere bullying baita.
✔ Ciberbullying eta ziberjazarpena saihestea, neurri zorrotzagoen bidez.
✔ Uneren batean ustez bere balioen araberakoak diren gizarte baten tradizioak 

errespetatzea, betiere giza-eskubideen aurka ez badaude.
✔ “Lan bera, soldata bera; eta ez diskriminatzea”.
✔ Nork bere irizpidea edukitzea aske aukeratzeko eta gizartearen estereotipoek 

eragin diezaguten ez uzteko, horrela pertsona azalekoak eta manipulagarriak 
izatea saihestuz.

Konpromiso horiekin guztiekin, gure asmoa da gure inguruan diskriminazioak desa-
ger daitezen laguntzea, horretarako Irungo Udalaren inplikazioa eskatuz.

Eskerrik asko!

BAKE ETA GIZA-ESKUDIDEEN ALDEKO HEZKUNTZA PROGRAMA


