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HITZAURREA
Zenbaitek esan ohi du hitzaurrea lanaren literatura-gorputzaren aurretiko testua dela, eta hura idazteko zeregina berdin har dezakeela bere gain lanaren sortzaileak berak, argitaratzaileak zein gaia ezagutzen duen eta ekarpenak egin
dizkion beste pertsonaren batek. Gida honetako hitzaurrea
egiteko pertsonarik egokiena nor ote zen askotan pentsatu
ondoren, hau ondorioztatu genuen: zein egokiago, esperientzia zoragarri honetan gurekin batera parte hartu duten
gizonak baino? Izan ere, nork izan dezake ezagutzarik sakonena eta nork merezi du esker onik handiena, lan hau egiteko lankidetzan aritu diren pertsonek baino?
Ondo sentitzen naiz. Hobeto sentitzen naiz. Neure burua eta
besteena ulertzeko tresna berriak ditut. Betikoa naiz, noski,
baina jantziago nago, samurrago, gertuago, osoago,... gizonago. Gizonok badugu zer ikasi eta zer irakatsi. Zeri tinko eutsi eta zeri negar egin. Emakumeek bezalaxe. Geure gorputz
eta arimaren adierazpena kudeatzea ez dago zakildunongandik at. Zorionekoak gu, honexen ulermenean lehenengo
pausua emateko aukera izan dugulako. Eskertzekoa bi giputz
maitagarri nire bizitzan agertu ziren eguna. Bidean jarri ninduten. Eta zu?
EDU

7

Ez da erraza lerro gutxi batzuetan gida honi buruzko zerbait
azaltzea, ia bi urte luzetako lana biltzen baitu. Bi urte horietan, astero bildu izan gara, eta lan honetan bildutako
hainbat teknika zuzenean ezagutu eta esperimentatu ditugu.
Prozesu horretan, oroz gain nabarmenduko nuke guztiok
funtsezkotzat jo dugula lehen zatia, jolas-aldia esaten geniona.
Aldi horretan, gure eguneroko bizitzako ohiturak une batez
ahaztu, gizon izateari utzi eta askatasun osoz gozatu izan
dugu, haurrak bagina bezala, proposatzen zitzaizkigun hainbat teknika landuz.
Lehen aldi hori erabakigarria izan da, gero, bigarren zatian, konfiantza giroa sortzeko, eta sexismoarekin lotutako
gaiez eta gai horiekin lotutako gure bizipenez hitz egiteko, begirunez eta entzuteko jarreraz.
Oro har, azpimarratuko nuke gizon-talde bat biltzea eta
hemen bildutako teknikak lantzea baliagarria izan zaidala
maskulinitateari buruzko ikuspegi negatiboa aldatzeko eta bai
neure burua bai beste gizon batzuk gehiago maitatzen ikasteko,
nire sentimenduak eta emozioak azalduz, eta maskulinitatearen eraikuntza tradizionalak gure bizitzan zehar eragindako
beldurrak aldenduz.
Horrenbestez, hasierako beldurrak alde batera uzten baditugu, teknika horien bidez esperimentatzen badugu eta haur
bihurtzen bagara, beste mota bateko gizonak izatera irits gaitezke, beste talde batzuekiko bidezkoagoak diren balioak, jarrerak eta sinesmenak barneratuz.
GAIZKA
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XY, BI EZEZAGUNEKO EKUAZIO KONPLEXUA
Gogoan dut, eskolara joan nintzen garaian, ikasturteak aurrera
joan ahala, matematikako kontzeptuak eta problemak ulertzeko
eta ebazteko nire gaitasunak goia jo zuela. Askotan, behin eta
berriz saiatzen nintzen problemak ebazten, baina ez nintzen
ohartzen beti modu berean hasten nintzela, eta, noski, beti kale
itsu berera heltzen nintzen.
Bada, orain, bi ezezaguneko ekuazio zail eta konplexu baten aurrean gaude, eta egoera ebazten saiatzeko gako eta modu
berri baten aurrean.
Alde batetik, ekuazio konplexua. Bai, gizakiari dagokion
guztia bezain konplexua. Denbora horretan beste XY batzuekin biltzen aritu ostean, gero eta gehiago gaitzesten ditut generoetiketak; besteak beste, XY-ak oso soilak garela eta XX-ak konplexuegiak direla. Nire ustez, gizakiari dagokion oro berez da
konplexua, eta beharrezkoa da pentsatzeko denbora hartzea, bai
bakarka, bai beste batzuekin batera, zeregin matematiko horretan elkarren beharra dugula jabetzeko.
Bestetik, gako berri bat: SEXISMOA, eta sexismoak nola
eragiten digun, mugatzen gaituen, zapaltzen gaituen… Niretzat aurkikuntza izan da gaur arte nire izaera moldatu duten hainbat jarrera, jokabide eta pentsamolde sexismoak baldintzatuak direla ulertzea. Naizena naiz, eta gai naiz hona
iristeko bide eman didan guztia balioesteko eta eskertzeko;
baina orain arte ez nintzen ohartu zer-nolako eragina izan
dezakeen sexismoak nire identitatean, sentimenduak kudeatzeko moduan, beste pertsona batzuekin harremanak izateko
moduan, erabakiak hartzeko moduan, gertaera jakinen aurrean erantzuteko moduan, errealitatea interpretatzeko moduan… Horregatik, esperientzia hau baliagarria izan zait
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gako berri bat aurkitzeko, neure buruarekiko, besteekiko
nahiz errealitatearekiko jarrera jakin bat hartzeko, eta horrela
geure ekuazio konplexua beste modu batean ebazten hasteko.
Beste modu hori gizon-taldea izan da. Presarik gabe hitz
egiteko eta entzuteko espazioa eta giroa izan dugu, nolakoak garen epaitu gabe, hainbat alderdiri buruz: nola gauden eraikita
gizonak; nola bizi ditugun gure harremanetarako inposatu
zaizkigun rolak, gure aukerak, gure gorputza eta gure sexualitatea; zer sentitzen dugun eta zer egiten dugun sentitzen dugun
horrekin (beldurra, samurtasuna, amorrua, poza, maitasuna,
tristura…); zer nahi dugun… Espazioa eta giroa izan dugu,
oraindik ere gure baitan bizi den haurrarekin bat egiteko,
oraindik barre eta jolas egiteko gogoa duen haurrarekin. Atseden hartzeko espazioa eta giroa…
Problema neure kabuz ebazteari uko egin eta hainbat orri
zirriborroz bete ondoren, hurrengo egunean eskolara joaten
nintzen, ariketa zuzentzeko. Batzuetan, akats txiki bat soilik
izan nuela egiaztatzen nuen, baina nahikoa zen guztia blokeatzeko, eta neure kabuz ez nintzen inoiz ohartuko… Ez dakit
XY-aren eta XX-aren problemak (eta XXY-arenak eta XO-arenak, bai baitira halakoak ere) ebazpenik izango duen ala ez
(nire ustez, orain arte hainbat gizartetan emandakoa baino hobea izan daiteke), baina badago problema planteatzeko beste
modu bat… Beraz, har dezagun beste zirriborro-orri bat…
KARLOS
Lerro hauetan taldeko zortzi gizonetako hiruren ekarpenak
soilik jaso ditugun arren, hitzaurre honetan tarte txiki bat
hartu nahi dugu guztiei ESKERRAK emateko: Beñati, Bixeni, Karlosi, Eduri, Gaizkari, Jesusi, Nandori eta Ritxarri.
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SARRERA
Gida honetan, EAEn aitzindari izan den programa pilotu batean landutako eta garatutako lana biltzen da. Programa hori
Arabako lurralde historikoan jarri zen abian, 2005eko uztailetik 2008ko ekainera bitartean. Programaren helburua zen
gizonezkoei maskulinitateekin eta sexu-genero sistemarekin
lotutako prestakuntza ematea, emakumeen aurkako indarkeriari aurrea hartzen eta sexismoa amaiarazten laguntzeko.
Programa horren bidez, gida bat landu dugu, arlo horretan lanean ari diren edo lanean hasi nahi duten pertsonei
esku hartzeko tresnak eskaintzeko, lagungarriak izan daitezen bai gizonezkoen prestakuntza eta gaitasuna areagotzeko,
bai haien garapen pertsonala sustatzeko eta baita, batez ere,
gaur egungo gizartea bidezkoa eta berdintasunezkoa izatea
lortzeko ere.
Hemen aurkezten dugun gida hau sexu-genero sistemarekin eta maskulinitateekin lotutako gaietan prestakuntza eta ezaguerak dituzten pertsonei zuzenduta dago; horrela,
egoki erabiliko dela eta ahalik gehien baliatuko dela ziurtatuko dugu. Gidak bi erabilera nagusi ditu: alde batetik, gizon-taldeen kontzientziazio-prozesua abian jartzea; eta bestetik, gizon-taldeen kontzientziazioa errazteko orientatzaileak
prestatzea. Lehen helburu horretarako, nahikoa da prestakuntzaren lehen fasea edo haren zati bat egitea; bigarrenerako, ordea, beharrezkoa da proposatzen dugun prestakuntzaren bi faseak egitea.
Edonola ere, eskaintzen ditugun tresnak, errealitateko esperientzian oinarrituta egon arren, orientagarriak
dira, hau da, ez dira zertan beti hitzez hitz aplikatu, ezta
proposatutako denborari dagokionean ere; talde jakin bakoitzaren beharrei eta interesei egokitu beharrekoak dira.
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Taula honetan adierazi dugu zer-nolako erabilerak izan
ditzakeen, gure ustez, gida honek:
ERABILERA- ESKU-HARTZEAREN
MAILA
HELBURU OROKORRA

APLIKATZEKO
BALDINTZAK

Gizonen
kontzientziazio- eta
hausnarketa-taldeak
bideratzeko
etorkizuneko
orientatzaileak heztea

– Prestakuntza zabala
maskulinitateen eta
sexu-genero sistemaren
gaietan (500 ordu,
gutxienez)
– Prestakuntza taldepsikologian eta
talde-psikoterapia
analitikoan (300 ordu,
gutxienez)
– Esperientzia taldeen
edota gizon-taldeen
zuzendaritzan

I. FASEA,
OSORIK

Gizon-taldeen
kontzientziazioa,
norberaren nahiz
gizartearen aldaketa
sustatzeko

– Gida honetan
proposatutakoaren
antzeko hezkuntzaprograma batean
ikasle gisa parte hartu
izana (150 ordu,
gutxienez)
– Prestakuntza taldedinamikan (50 ordu,
gutxienez)

I. FASEA,
ZATIA

– Prestakuntza
maskulinitateen eta
sexu-genero
Gizonen hausnarketasistemaren gaietan
taldeak dinamizatzea
(50 ordu, gutxienez)
(sentsibilizatzea)
– Gizonen hausnarketataldeen ezagutza
praktikoa

GIDA
OSOA
(I., II. eta
III. faseak)
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Bai aipatutako programa pilotuan, bai esperientzia horretan oinarrituz landu dugun gida honetan, honela ulertzen
dugu guk zer den prestakuntza: gizonak gizarte-aldaketaren
eragile eta sustatzaile izateko gaitzen dituen tresna. Programaren azken helburua da prestakuntza jaso duten gizon
horiek beste gizon batzuk sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko subjektu izatea, ekintza- eta hausnarketa-taldeak
antolatzea, eta gizarteko genero-harremanak eraldatzeko gai
izango den gizon-taldeen sarea sortzeko urratsak ematea.
Esperientzia horretan aritu den lan-taldeari dagokionez,
nabarmendu nahi dugu Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak adierazi zuela halako esperientzia pilotu bat egiteko
beharrezkoa zela esku hartzeko lan-taldeak esperientzia praktiko zabala izatea gizarte eta komunitate esku-hartzearen arloan, bai eta ezagutza teoriko nahiz praktikoak ere generoarekin, maskulinitateekin, ikerketarekin eta ebaluazioarekin
lotutako gaietan. Hori dela-eta, maskulinitateekin eta generoarekin lotutako gaien prestakuntzan nahiz gizon-taldeen
prestakuntzan eta dinamizazioan esperientzia handia duten
bi espezialista aritu dira lan-taldean1, baita, haiekin batera,
generoarekin lotutako programen garapenean eta ebaluazioan aditua den espezialista bat eta ikerketan adituak diren
Euskal Herriko Unibertsitateko beste bi espezialista ere.
Zergatik sustatu gizonek genero-berdintasuna lortzeko
bidean parte hartzea?
Azkeneko bi hamarkadetan, nazioarteko hainbat erakundek
adierazi dute gizonek subjektu aktiboak izan behar dutela
1

Bereziki azpimarratu nahi ditugu Xabier Odriozolak programari oro har eta gidari
egindako ekarpenak; Odriozolak 30 urtez aritu da lanean gizon-taldeekin. Horrez
gain, garrantzitsuak izan dira talde horietan parte hartu duten gizon guztiek egindako ekarpenak, beren bizipenak, frustrazioak, beldurrak, itxaropenak, ilusioak,
etab. azalduz.
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gizarte demokratikoagoa eta berdintasunezkoagoa lortzeko
egin beharreko aldaketak bultzatzeko orduan, hartara emakumeek eta gizonek eskubide eta betebehar berberak izan ditzaten eta aukera-berdintasun horrek berak emaitzak ere
berdintasunean lortzeko bidea eman dezan. Esate baterako,
Beijingeko Emakumeari buruzko Munduko Konferentzian
(1995), adierazpen hau egin zuten: “gizonen ekimena sustatuko dugu, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasuna bermatzeko helburua duten ekintza guztietan
parte har dezaten”.
UNESCOko Aditu Taldeak (Oslon bildu ziren, 1997ko
irailean) eta Michael Kaufmanek (Lazo Zuriaren kanpainaren sortzailea eta presidenteetako bat), besteak beste, indarkeriari aurrea hartzeko eta hura amaiarazteko borrokan gizonezkoen parte-hartzea bultzatzeko neurriak hartzearen
alde egin zuten. Aditu Taldeak2 adierazi zuenez, oso garrantzitsua da gizonen eta haurren parte-hartzea bideratzen duten talde eta mugimenduei babesa ematea, maskulinitatearen aldaketak aztertzeko eta bakearen kultura eraikitzearen
aldeko urratsak emateko. Kaufmanek (2001)3, bestalde, agerian jartzen du indarkeria lotuta dagoela boterearekin eta gizarte-pribilegioekin. Horrez gain, azpimarratzen du gizartean
neurri batean onartu egiten dela emakumearen aurkako indarkeria, eta funtsezkotzat jotzen du gizonezkoek partehartze aktiboa izatea, bai indarkeriari buruzko ikuspegian eta
haren garapenean eragiteko, bai hura amaiarazteko ekintzak
2

UNESCO (1997): Recomendaciones del Grupo de Expertos, “Roles masculinos y masculinidades desde el punto de vista de una Cultura de Paz”, Oslo, Norvegia, 2007ko
irailak 24-28.
3
Kaufman, M. (2001): La construcción del movimiento masculino dirigido a terminar con la violencia contra las mujeres, Gizonak giza antolamendu berriaren aurrean
kongresua, 2001eko ekaina, Donostia (Emakunde-Emakumearen Euskal Institutua).
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bideratzeko. Izan ere, Kaufmanen ustez errazagoa izango da
gizonezkoek beste gizon batzuei entzutea, emakumezkoei
edo komunikabideei entzutea baino.
Bestalde, Nazio Batuen Emakumearen Aurrerapenerako saileko adituen bilera batean (Brasilia, 2003), gizonek
eta haurrek sexuen arteko berdintasuna lortzeko bidean duten zereginaz hausnartu eta eztabaidatu zuten hainbat gobernuk. Geroago, 2004an, New Yorken izandako Nazio
Batuen Emakumearen Egoera Juridiko eta Sozialaren Batzordearen 48. bilkura-aldian, gai horri buruzko ondorioak
adostu zituzten hainbat naziok. Bertan azpimarratu zuten gizonek eta haurrek ahalmena izan dezaketela jarrera eta harremanetan aldaketak eragiteko, baliabideen eskuragarritasuna errazteko, eta gizonezkoen eta emakumezkoen arteko
berdintasuna sustatzeko funtsezkoak diren erabakiak hartzeko. Batzorde horrek, gainera, neurri hauek hartzeko eskatu zien gobernuei:
– Eskolentzako, gazte-taldeentzako, kirol-taldeentzako
eta haurrez nahiz gazteez arduratzen diren beste
talde batzuentzako programak sortzea eta aplikatzea,
sexu-berdintasunari buruzko jarrera baikorrak sustatzeko.
– Gurasoentzako, tutoreentzako eta beste arduradun
batzuentzako hezkuntza-programak lantzea, seme-alabak sexu-berdintasunaren ikuspegiarekin bat eginez
hezteko orduan gizonezkoen gaitasuna nola areagotu
eta horretarako zer bitarteko erabili azaltzeko.
– Gizonezkoak gaitzera eta heztera bultzatzea, partehartze aktiboa izan dezaten beste pertsona batzuk
zaintzen eta laguntzen: adinekoak, urritasunak dituztenak edo gaixorik daudenak, haurrak eta beren ardurapeko familiako beste pertsona batzuk.
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– Gizonak nahiz haurrak indarkeria mota orori aurrea
hartzeko eta hura amaiarazteko parte-hartze aktiboa
izatera bultzatzea; bereziki, sexuan oinarritutako indarkeriaren aurka borrokatzeko –sexu-esplotazioa
barne– eta hura jasaten duten emakumeen nahiz haurren salerosketa desagerrarazteko neurriak hartzea sustatzeko.
Hemen aurkeztu dugun esperientzi honen ondoren
bada ere, gure Autonomia Erkidegoan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV Planaren bidez, hainbat ekintza
bideratzea gomendatu zen: hala nola, gizonen lan-taldeak
eratzea, berdintasunaren alde egin zezaten, eta gizonei zehazki zuzendutako ekimenak sustatzea, emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzea haien erantzukizun ere bazela
onar zezaten (ikus Zerbitzu Orokorren arloa eta Gizarteratze arloa). Lan-ildo horri jarraiki, 2007an, Lehendakaritzak
eta Emakundek GIZONDUZ4 ekimena aurkeztu zuten;
haren helburua zen gizonen kontzientziazioa eta partaidetza
sustatzea, Euskal Autonomia Erkidegoan sexu-berdintasunaren alde egin dezaten.
Gure itxaropena da gida honetako ideiak, tresnak eta
adibideak baliagarriak izango direla emakumeen aurkako indarkeriari aurrea hartzeko eta haren aurka borrokatzeko.

4

www.berdingune.euskadi.net
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GIDAREN TESTUINGURU
TEORIKO-PRAKTIKOA

Atal honetan, orain aurkezten ari garen esku-hartze eta gaitze programa honen oinarrian dauden ikuspuntuen testuinguru teorikoa eta praktikoa finkatzen saiatuko gara.
Maskulinitate kontzeptua eta haren eraikuntzari buruzko
ikuspegi teorikoak argituko ditugu, gizonen mugimendua
aztertuko dugu, eta, azkenik, programa hau lantzeko zer-nolako ikuspuntu teoriko-praktikotan oinarritu garen azalduko dugu.

1. Maskulinitate kontzeptua
Maskulinitateari buruzko ikerketa-lerro nagusiek huts egin
dute hari buruzko zientzia koherente bat sortzeko ahaleginean. Connellek dioenez (1995), maskulinitatea objektu
koherentetzat hartu izan da eta hari buruzko zientzia orokortzaile bat sor daitekeela uste izan da. Haren ustez, ordea,
kontzeptu hori erlazionala da berez, eta feminitatearen aurkakoa den neurrian soilik izan daiteke. Egile horrek egitura
zabalago baten baitan txertatzen du alderdi hori: generoharremanen baitan. Testuinguru horrek, haren ustez, bide
ematen du bai maskulinitate motak bereizteko, bai aldaketadinamikak ulertzeko.
Maskulinitatearen kontzeptua zehazten saiatu diren egileen artean ikuspegi desberdinak daude. Dena dela, zabal
onartua dago giza taldeek genero bakoitzaren zereginaz landutako arautzeak sexu-desberdintasun anatomikotik eratorritako adierazleetan oinarrituta daudela eginda. Taldeek desberdintasun horretan oinarrituta ezarritako esleipenak
subjektibitate sexuatu desberdinak eraikiz joan dira. Gizarte
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guztietan daude generoari lotutako kultura-erregistroak,
baina horrek ez du esan nahi maskulinitatea, kontzeptu
gisa, betidanik izan denik.
Connellek azaltzen duenez (1995), europar-amerikar
kultura modernoko maskulinitate kontzeptua duela gutxiko
produktu historikoa dela dirudi; gehienez ere, mende batzuk
izango ditu. Maskulinitatearen definizio guztietan onartzen
dute ikuspuntu kulturala, baina maskulinotzat jotzen den
pertsonaren ezaugarriak zehaztean, zeinek bere ikuspegia
ematen du. Dena dela, praktikan, ikuspegi horiek elkarrekin
konbinatuta agertzen dira sarri: 1) esentzialista; 2) positibista;
3) arauemailea; eta 4) semiotikoa.
1. Esentzialista:
Definizio horietan, maskulinoa dena definitzeko ezaugarri bat biltzen da, eta gero, gizonen bizitzako zenbait
ezaugarri eransten dizkiote. Ikuspegi horren ahultasuna
honetan datza: esentziaren hautapena arbitrarioa dela.
2. Positibista:
Ikuspegi horretatik, definizio soil bat ematen da: “gizonak benetan direna”. Definizio hori da psikologiako
maskulinitate/feminitate eskalen oinarri logikoa; item
horiek baliozkoak dira gizon- eta emakume-taldeak estatistikoki bereizteko bide ematen duten neurrian.
Baina definizioen oinarrian dauden deskribaketa horiek, itxuraz neutralak diruditen arren, generoarekin lotutako onarpenetan oinarritzen dira; ikuspegi horri jarraiki, gizonek eta emakumeek egiten dutena gizon eta
emakume kategorien baitan ordenatu behar da. Suzanne Kessler eta Wendy Mckennak (1978) azaldu zutenez, gizarte-esleipenak ezartzeko prozesu horretan,
sen onean oinarritutako genero-tipologiak erabiltzen
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dira. Prozedura positibista, beraz, generoaren azterketan
ustez ikertzen ari diren tipifikazioetan oinarritzen da.
Ikuspegi horren beste elementu garrantzitsu bat da honela definitzen duela maskulinitatea: “gizonak enpirikoki
direna”. Horrek berekin dakar kontuan hartzea zer delaeta jotzen ditugun emakume batzuk maskulinotzat eta gizon batzuk femeninotzat, eta zergatik jotzen ditugun
ekintza eta jarrera jakin batzuk maskulinotzat edo femeninotzat, ekintza horiek nork egiten dituen kontuan
hartu gabe. Connellen arabera, gizon-taldeen eta emakume-taldeen arteko desberdintasunez aritzeko soilik, ez
da beharrezkoa maskulino eta femenino terminoak erabiltzea; nahikoa izango litzateke gizonez eta emakumeez
hitz egitea, edota arrez eta emeez. Izan ere, maskulino eta
femenino terminoek adierazten dutena sexu-desberdintasuna baino areago doa: gizonek beren artean eta emakumeek beren artean, generoari dagokionez, zer-nolako
desberdintasunak dituzten adierazten dute.
3. Arauemailea:
Ikuspegi honetan, gizonen eta emakumeen artean desberdintasunak egon badaudela onartzen da, eta eredu
bat proposatzen da. Ikuspegi horren arabera, maskulinitatea gizonek izan beharko luketena da. Rolen teoriaren arabera, gizonek izan beharreko jarrera arautzeko gizarte-araua da maskulinitatea. Praktikan, sexu-rol
maskulinoari buruzko testuetan, definizio arauemaileak eta esentzialistak nahasten dira.
Definizio arauemaileei jarraiki, gizonak zenbait mailatan hurbil daitezke arauetara. Baina zaila da inork arau
horiek erabat betetzea; hori da, hain zuzen, ikuspegi
hori zalantzan jartzeko arrazoietako bat. Horrez gain,
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definizio arauemaile hutsa ez da nahikoa, nortasunaren
mailan, maskulinitatearen oinarriak finkatzeko.
4. Semiotikoa:
Ikuspegi horretan proposatzen diren definizioak ez dira
nortasunaren mailan oinarritzen; maskulinitatea desberdintasun sinbolikoen sistema baten bidez definitzen
da, eremu maskulinoen eta femeninoen arteko aurkakotasuna ezarrita. Maskulinitatea, beraz, ez-feminitatea
da. Ikuspegi hori baliatu izan da generoaren kulturaazterketa feministetan eta post-estrukturalistan, bai eta
psikoanalisian edo Lacanen sinbolismoari buruzko azterlanetan ere. Maskulinitatearen eta feminitatearen arteko oposizio semiotiko horretan, maskulinitatea da
adierazle zehaztugabea, autoritate sinbolikoaren eremua. Maskulinitatearen definizio horrek esentzialismoaren arbitrariotasuna eta definizio positibisten eta arauemaileen paradoxak gainditzen ditu.
Geure ikuspuntutik, maskulinitatea ulertzeko modu
hori mugatua eta mugatzailea da, eta Connellek bezala,
uste dugu ez dela inolako maskulinitaterik sortzen, genero-harremanen sistema batean baino. Horregatik, garrantzitsua da azpimarratzea zer-nolako prozesu eta harremanen bidez bizi diren gizonak eta emakumeak
generoaren arabera. Ikuspuntu horri jarraiki, Connellek
azaltzen du maskulinitatea aldi berean dela genero-harremanetako posizioa, gizonek eta emakumeek generoposizio horrekiko konpromisoa hartzeko praktikak, eta
praktika horiek gorputz-esperientzian, nortasunean eta
kulturan eragiten dituzten ondorioak.
Bestalde, generoa gizarte-praktika oro har egituratzeko
modu bat den neurrian, ezinbestean dago lotuta beste
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gizarte-egitura batzuekin (esaterako, arraza eta klasea).
Horrek eragina du, noski, maskulinitatearen azterketan.
Esate baterako, gizon zurien maskulinitatea ez da soilik
eraikitzen emakume zuriekiko aurkakotasunean, baizik
eta baita gizon beltzekiko aurkakotasunean ere.
Hori kontuan hartzea garrantzitsua da, sinplifikaziorik
ez egiteko: hala nola, maskulinitate beltza edota langileklasearen maskulinitatea dagoela pentsatzeko, edota izaeren tipologia bat ezartzeko Beharrezkoa da onartzea
maskulinitate mota bat baino gehiago dagoela, baina
funtsezkoa da, halaber, maskulinitatearen ezagutzan aurrera egiteko, maskulinitate mota horien arteko erlazioak
aztertzea.

2. Maskulinitatearen/maskulinitateen eraikuntza azaltzeko ikuspuntu batzuk
Maskulinitateen eraikuntza hainbat arlotatik landu da: soziologiatik, antropologiatik eta psikologiatik (psikoanalisia). Alderdi hori landu duten ikuspegi nagusiek gizarte-eraikuntzatzat jo dute maskulinitatea; beste batzuek, berriz,
ikuspuntu esentzialistak eta biologizistak hartu dituzte
(Menjívar Ochoa, 2004).
Ikuspuntu soziobiologistaren baitan, diferentzialisten
arabera, bada betiereko maskulino bat, eta giza jokaera azaltzeko orduan, herentzia genetikoa eta neuronen funtzionamendua –eboluzioaren eta egokitzeko beharraren emaitza direnak (Darwin)– hartzen dituzte oinarritzat. Egile horien
ustez, “sexuak ez daude elkar ulertzeko eginak, ugaltzeko baizik”. Ikuspegi horretatik, gizonen izatea berezkoa da, eta espermatozoideek emana; emakumeena, berriz, obulutegiak
emana da. Beste esentzialista batzuentzat, gizon izatearen
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oinarrian dagoena faloa da. Eugene Monickek (1994),
Jungen ideietan oinarrituz, faloa “sakratua” dela adierazi
du, gizonarentzat “faloak maskulinoa denaren barruko
irudi sakabanatua baitarama”. Horregatik, egile horrek
maskulinitatearen murrizketa sexu-organo maskulinoa galtzearekin lotzen du, eta gizontasuna lortzea, berriz, organo horren erabilera aktiboarekin.
Men’s Studies direlakoen eta ikuspuntu esentzialistekiko kritikoak diren beste azterlan batzuetan, onartzen da
identitate maskulinoaren eraikuntza bi prozesuren bidez
gertatzen dela: eredu maskulinoarekin identifikatzea eta feminitatea gaitzestea edo harekiko bereiztea.
Michael Kimmelek (1997) eta beste egile batzuek, Freuden argudioei jarraiki, hau adierazi dute: “identitate maskulinoa femeninoa denari uko egitetik sortzen da, ez maskulinoa dena zuzenean berrestetik; horrek egoera ahulean eta
lausoan uzten du genero maskulinoaren identitatea. Gazteak
ikasten du gizarteko emakume guztiak gutxietsi behar dituela, gaitzesten ikasi duen bere buruaren ezaugarrien haragitzea balira bezala”. Eta hori da, Kimmelen ustez, sexismoaren jatorria; Freudek ere, ohartuta edo oharkabean, hori
azaleratzeko ekarpenak egin zituen.
Elizabeth Badinterren ustez (1993), Eric Ericssoni esker
jakin dugu identitate bat hartzeko prozesuak –bai gizarteidentitatea, bai psikologikoa– berekin dakarrela inklusioharreman positibo bat eta esklusio-harreman negatibo bat.
Pertsona bat antzekotasunen eta desberdintasunen bidez
definitzen da”. Sexu-identitatearen zentzua ere lotuta dago
halako prozesuekin.
Hartleyren ustez, gizon orok, bere maskulinitatea baieztatzeko, hiru uko egin behar ditu: ez amarekiko soilik; batez ere, femeninoa denarekiko; eta gainerakoei nahiz bere
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buruari sinestarazi behar die ez dela haurtxo bat eta ez dela
homosexuala.
Kimmelen arabera, sexismoaren oinarrian amarekiko
bereizketa maskulinoa dago. Menjívar Ochoaren ustez, ikuspuntu horrek feminitatearen baitan bilduko lituzke zenbait
ezaugarri; hala nola, errukia eta samurtasuna. Ezaugarri horiek harreman patriarkaletan nagusi izan den feminitatearen
ereduaren zati dira. Ildo horretan, Elizabeth Badinterren Ba
al da ama-senik? (1980) lana nabarmentzen du, eta horretan
oinarrituz, ondorioztatzen du ama- maitasuna edo -sena
xede politikoz egindako eraikuntza historikoa dela, eta hori
egiaztatzeko frogak ematen ditu.
Antropologiaren arlotik eman diren azalpenei dagokienez, David Gilmorek (1994) hau proposatzen du: maskulinitatearen sorreraren oinarrian gizarte-erabilgarritasuna
dagoela: “gizontasuna kulturalki eraikitako tresna bat da, eta
haren helburua gizartearen iraunkortasuna da”. Menjivar
Ochoak dio (2004), Gilmoreren ikuspuntuari jarraiki, “gizonek rol jakin bat bete behar dutela taldearen bizi-iraupena
ziurtatzeko”, eta agerian jartzen du mendebaldeko gizarteetako gizonezkoek ez dutela parte hartzen seme-alaben hazkuntzan.
Maurice Godelierrek (1986) Gilmoreren tesi funtzionalistek ez bezalako ikuspegi bat ematen du: gatazka hartzen
du abiapuntutzat. Egile horren ustez, botere maskulinoaren
oinarria da emakumeak baztertu egiten direla, bai ekoizpenbitartekoetatik, bai politikatik, bai sinbolikoa denetik. Hala
ere, Irene Melerren ustez (2000), lanaren banaketa ez da arrazoi baliagarria menderatzea azaltzeko, lana banatzeak adierazten baitu aldez aurretik ere badela menderatzea.
Bada beste ikuspegi bat ere, feminista anglosaxoiek 6070eko hamarkadaren bueltan genero-kategoriari buruz
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proposatutako ildoari jarraitzen diona. Haren arabera, gizontasunaren irudiak, eta beraz, feminitatearenak, gorputzen gain eraikiak dira, gertaera arbitrarioak abiapuntutzat
hartuta, hala nola sexu-organoak, ugalketa eta “giza naturarekin” lotutako beste faktore batzuk. Beraz, oro har, identitate maskulinoaren jatorrian sozializazio-prozesuak eta genero-nozioen barneratzea daude; nozio horiek
gorputz-desberdintasun anatomiko-biologikoetatik eratorritako ekoizpen sinbolikoaren bidez finkatuak dira.
Ildo horri jarraiki, Josep-Vincent Marquések adierazten
du sozializazio-prozesua anatomiaz jabetu ondoren gertatzen
dela, eta prozesu hori funtsezkoa dela gizabanakoen maskulinitatea ezartzeko. Sozializazioaren bidez, “gizonengan jokaera jakin batzuk sustatu nahi dira, beste jokaera batzuk ezkutarazi, eta gizon izateak adierazten duenari buruzko uste
jakin batzuk transmititu”. Gainera, egile horrek eransten du
“gizonaren gizarte-eraikuntzaren funtsa” dela sozializazioprozesuan gizonak “garrantzitsutzat” jotzen direla.
Sozializazioan zehar, gizonek bi helburu iritsi behar dituzte aldi berean: batetik, homologatzea, gizonezkoak diren
gizabanakoen arteko aldeak murriztuz eta guztientzat eredu
maskulino uniformea ezarriz; eta bestetik, bereiztea, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko oposizioak ezarriz. Emakumeek ere antzeko prozesua izaten dute. Norberaren
Eredu-Irudi horrek bi funtzio ditu, elkarren kontraesanean
daudenak: babesa, batetik, eta aurka-egitea eta larritasuna,
bestetik. Lehenengoak bide ematen du norberaren generoaren baitan (gizon-gizon harremanak) hierarkikoki beheko
mailan daudenak eta buruzagitza-kategorietara irits ezin
daitezkeenak kontsolatzeko, eta gizon-taldeko kide izateaz harro sentitzeko, gizon izatea garrantzitsutzat jotzen den neurrian.
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Bigarren funtzioa, aurka-egitea eta larritasuna, maila ertaineko gizonezkoa halako buruzagiekin alderatzean sortzen den ondorioa da.
Ikuspegi horretatik, maskulinitatea sortzen duen mezua
duala da, eta gizontasuna beti egongo da balioztatze/aurkaegite prozesu horren mende. Menjívar Ochoak dioenez,
Marquésen argudioei jarraiki ondoriozta daiteke gizarte patriarkalak oinarriak finkatzen dituela gizonezkoak gizarte
horretako bazkide erabilgarriak izan daitezen, eta gizarte
patriarkal hori bere arrazoibidea duen subjektu gisa ageri da,
menderatzea helburu duela, gizonezkoak horretan akziodun izanik.
Michael Kaufmanek ere (1997), generoaren barneratzea
eta konplizitate maskulinoa hartzen ditu abiapuntutzat,
baina garrantzi handiagoa ematen die botere-kategoriari eta
gizonei, prozesuaren eragile diren neurrian. Egile horren
ustez, gizonak ez dira subjektu pasiboak sozializazio-prozesuetan. Aitzitik, erakunde patriarkalak egokitzen eta indartzen parte hartzen dute, baita haiek berregiten ere. Gender
work kontzeptua proposatzen du, eta honela azaltzen du:
“genero-harremanen barneratzea gure nortasunen eraikuntzaren elementua da; hau da, gizabanakoaren genero-eraikuntzak eta geure jokabideek eragin handia dute gizarte-erakundeak eta -egiturak indartzeko eta egokitzeko, eta horretaz
jabetuta edo oharkabean, sistema patriarkalei eusten laguntzen dugu. Prozesu horiek, oro har, osatzen dute gizarte baten gender work delakoa”.
Pierre Bourdieuren ustez (2000), gizarte-ordenak makina sinboliko handi baten moduan jokatuko luke: gorputz-ezaugarrietan oinarrituz, sexuaren araberako ikuspegi- eta bereizketa-printzipio batzuk ezartzen ditu, eta
errealitate sexuatua eraikitzen du. Gorputz maskulinoaren
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eta femeninoaren sexu-organoen arteko desberdintasun anatomikoak “gizartean sexuen arteko desberdintasuna ezartzeko justifikazio naturaltzat erabili dira; batez ere, lanaren
banaketa sexuen arabera antolatzea justifikatzeko”. Horrenbestez, menderatze-harremanak natura biologokoaren baitan
txertatzen dira, eta bilakaera historikoa eta harreman horiek sortu dituzten baldintza sozialak kontuan hartu gabe
azaltzen dira; harreman horiek neutrotzat aurkezten dira eta
horrela legitimatzen dira. Beraz, gizarte-eraikuntza naturalizatu egiten da, eta kausalitate zirkularraren forma hartzen du.
Maskulinitateen eraikuntza azaltzeko ikuspuntuen aurkezpen labur eta mugatu horren bidez, agerian jarri da gai
horri buruzko jarrerak askotarikoak direla.
Gida hau zer testuinguru teorikotan kokatu dugun
galdetuko baligute, azaldu beharko genuke saioak antolatzean hainbat egileren ekarpenak hartu ditugula kontuan;
hala ikus daiteke saioetarako erabilitako bibliografiari erreparatuz gero. Horrez gain, Xabier Odriozolaren esperientzia zabala ere baliatu dugu, 30 urtez aritu baita lanean gizonekin.
Besteak beste, hauek dira gure programa lantzeko kontuan hartu ditugun proposamenak: Men’s Studies-koak (hala
nola, Michael Kimmelena), printzipio esentzialistekin kritikoak direnak; Maurice Godelier eta Michael Kaufmanenak, boterearen garrantzia azpimarratzen dutenak; JosepVincent Marquésena, batetik sozializazio-prozesua, eta,
bestetik, gorputzen desberdintasun anatomiko-biologikoetan oinarritutako ekoizpen sinbolikoaren bidez finkatutako
genero-nozioen barneratzea nabarmentzen dituena; eta Pierre Bourdieurena, soziala dena naturalizatzen dela eta sexuen
arteko desberdintasuna –sexuaren araberako lanaren banaketa, bereziki– gizartean ezartzen dela azpimarratzen duena.
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3. Gizonen mugimenduari buruzko azalpen laburra
60ko hamarkadan –hasieran, herrialde anglosaxoietan–, gizonak zalantzan jartzen hasi ziren beren identitatea, hau da,
krisian jarri zuten bere identitatea. Burinek (1987) azaltzen
duenez, krisi hori bi zentzutan uler daiteke: alde batetik,
aurreko oreka-egoera hautsi dela sentitzea, eta horrek eragiten duen pairamen-sentsazioa; eta bestetik, aurreko oreka
horrekiko subjektu aktibo eta kritiko gisa kokatzea. Bi
ikuspegi subjektibo horiek ohikoak dira subjektibitate
maskulinoaren eraikuntzari buruzko gaur egungo berrazterketetan.
Berdintasunaren aldeko konpromisoa hartu duten gizonen mugimenduak batez ere, azken urteetan nabarmendu
diren arren, bibliografiari erreparatuz ikus daiteke sexismoaren aurka egin zuten gizonen mugimenduak bazirela 70eko
hamarkadaren hasieran ere (Bonino 2001). Sexismoa kritikatu zuten, eta maskulinitate tradizionala deseraiki zuten
mugimendutzat hartu ziren; geroago, pro-feminista izena
hartu zuten; termino hori 1996an, Quebecen, GREMFen
solasaldian izan ziren gizon eta emakumeek adostu zuten
(Welzer-Lang, 2001).
Boninok (2001) aipatzen du badirela Valentzian, Andaluzian, Euskadin eta, neurri txikiagoan, Madrilen, 10 bat
talde egonkor. Hala ere, Espadak (2005) emandako informazioa kontuan hartuta, pentsa daiteke badirela gizon-talde
gehiago ere, XXI. mendeko lehen bost urteetan sortuak. Estatuko gaur egungo gizonen mugimenduetako asko lotuta
daude 80ko eta 90eko hamarkadetako sexologiarekin.
Xabier Odriozolaren ustez, Euskadin gizonen mugimenduek izan duten bilakaera estatukoek izan dutenaren antzekoa da. Hala ere, azpimarratzen du mugimendu hori ez
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dela oso agerikoa izan, bi arrazoirengatik: alde batetik, herrialdeko agenda beste arazo politiko-sozial batzuek betetzen
zutelako eta arazo horiek gizarte-eragileen multzoaren arreta
erakartzen zutelako; eta bestetik, mugimendu hori boluntario-talde txikietan garatu delako, isilpean, gaia berria zelako
eta ez zelako ondo ezagutzen, eta gizartean feminismoaren
eta maskulinismoaren fenomenoekin lotutako aurreiritzi
ugari zegoelako. Isiltasun hori eragin duten beste arrazoi batzuk izan daitezke gayen askapenerako mugimenduak kritika
eta eraso ugari pairatu dituela eta pairatzen dituela, eta tradizionalki ezarritakoa ez bezalako mugimenduek ekar zezaketenari buruzko aurreiritziek garrantzi handia izan dutela,
batez ere, emakume-taldeen edo feminismoaren defendatzaile ziren gizonen adierazpenekiko.
Edonola ere, mugimendu hori landuz joan da eta gaur
egun horren adierazle argiak ditugu; esate baterako, Euskadin, gizon-talde batzuk antolatu egin dira, neurri handiago
edo txikiagoan, eta gizon-taldeen euskal sarea eratu dute (Gizon Sarea).
Kaufmanek dioenez, ezagutzen dugun gizonen mugimendua oso lotuta dago feminismo modernoaren gero eta
inpaktu handiagoarekin (esaterako, emakumeen zapalkuntzaren arazoa azaleratuz eta gizonen botereari aurka eginez).
Bi joera nagusi ditu mugimendu horrek: gizonaren oinazea
eta gizon izatearen kostua azpimarratzen dituen mugimendu
mitiko-poetikoa; eta banakoen botere-adierazpenak eta gizonezkoen pribilegioak azpimarratzen dituen eta gizonen indarkeriaren arazoa azaleratzen duen feminismoaren aldeko
gizonen mugimendua.
Gure taldean landu ditugun programetan bi alderdi
horiek hartzen dira kontuan (boterea eta oinazea). Bat gatoz Kaufmanekin baieztapen honetan: gizonen bizitzan
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boterearen, pribilegioaren, oinazearen eta botere ezaren konbinazio arraro bat dagoela. Izan ere, gizon izateak bide ematen du gizartean boterea eta pribilegio ugari izateko, baina
mundu hau antolatzeko moduak oinazea, bakartzea eta alienazioa eragiten die bai emakumeei, bai gizonei. Horrek ez
du esan nahi gizonen oinazea emakumeen zapalkuntza sistematikoak eragindakoaren parekoa denik.
Gizonen gizarte-boterea banakoen boterearen eta pribilegioen iturri da, baina baita, aldi berean, banakoaren oinazearen eta alienazioaren esperientziaren eragile ere. Gizonek oinaze hori onartzea ez da inola ere indarkeriazko
ekintzak egiteko eta zapalkuntzarako aitzakia. Aitzitik, gizonak hobeto ulertzeko modu bat da, baita maskulinitatearen forma menderatzaileen konplexutasuna ere. Oinazea
ulertzeko eta lantzeko modu hori baliagarria izan daiteke aldaketa sustatzeko.
Gure ustez, gizonekin BOTERE-OINAZE –lotuta
daude biak– ikuspuntuan oinarrituta lan egitea lagungarria
izan daiteke Espainiako estatuko 80ko eta 90eko hamarkadetako gizon-taldeek agerian jarri zuten muga handi bat
gainditzeko. Esperientzia haietan parte hartu zuten gizon
gehienek, gerora, ez zuten beren konpromisoa aurrera eraman, antolatutako elkarteen bidez. Talde horien bidez, gizon batzuek –maskulinitatearen eredu tradizionalean sartzen
ez zirenek, batez ere– beren burua aurkitu zuten. Baina gizon askok, behin bere oinazea eta atsekabea taldean adierazi
eta autoestimua hobetu ondoren, utzi egiten zuten esperientzia hori, beren burua maskulinitate ez-autoritario batean
berretsiz (Espada, 2005).
Gure ustez, talde horien ikuspuntua oso psikologista zen
(gogoratu sexologia hartu zutela abiapuntutzat), eta hausnarketarako eta nork bere buruari laguntzeko talde horien
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ekintzak, prozesu horretan banakoen aldaketa eragin arren,
ez zuen bide eman gizarte-konpromisoa areagotzeko prozesu
bat abiatzeko.
Uste dugu hausnarketarako eta nork bere buruari laguntzeko talde horiek kontzientziazio-talde bilakatu behar
direla, Freirek adierazitako zentzuan1, hori tresna baliagarria
izango baita, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko lan horretan, gizonak erantzukizuna eta konpromisoa hartzera eta (banaka zein taldean) partaide izatera
bultzatzeko.
Gure ustez, gizonek ere badute erantzukizunik –banako
zein talde gisa– sexismoarekin amaitzeko bide horretan.
Izan ere, hura berregiten dute, eutsi egiten diote, eta justifikatu –baita pairatu ere–, eta sexismoak ematen dizkien pribilegioen onura jasotzen dute, gizon jaiotze hutsagatik. Ziur
gaude gero eta gizon gehiago direla sexismoaren aurkako borrokan parte hartzen dutenak edo parte hartu nahi dutenak;
Maria Jesús Izquierdok dioen bezala (2001), gizonari botereefektua ukatzen diote eta bat egiten dute sexuaren araberako
bereizkeriari aurka egiteko iraultzarekin. Uste dugu Araban
abian jarri dugun esperientzia hau eta honen antzekoak espazio egokiak izan daitezkeela gizonek aldaketa psikosozialari eta soziopolitikoari ekiteko.
Gizonekin lan egiteko gida honek tresna erabilgarri bat
izan nahi du, batetik gizon eta emakume kontzeptuak ukatzeko lana eta bidea errazteko, eta, bestetik, pertsona izateko
aukera bere aniztasun osoan zabaltzeko.

1

Kontzientzia-aldaketarako ekitea, itxuraz elkarren arteko loturarik ez duten gertaeren artean kausa eta ondorio erlazioak daudela ohartzeko, eta bai norberaren
bai taldearen gaitasunez jabetzeko eta balioesteko; hori ezinbesteko baldintza da
gizarte-ekintzarako.
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4. Zein ikuspuntu teoriko-praktiko baliatu dugu
gizonekin lan egiteko?
Programa esperimentala eta gida hau landu dugun lan-taldean hainbat diziplinatako kideak daude; diziplina horiek elkarren osagarri dira: psikologia –soziala–, antropologia eta
soziologia. Hirurak hartu ditugu erreferentziatzat programa
hori lantzeko eta abian jartzeko.
Psikologia sozialaren helburua da giza jokabidean dagoen alderdi ideologikoa aztertzea, bai banakoei bai taldeei
erreparatuz (Martín-Baró, 1998). Diziplina horretako ekarpenak baliatuta, sen onean oinarritutako hainbat ideia azaleratu ditugu: hain zuzen, gizarte-sistema esplotatzailea eta
zapaltzailea justifikatzen dutenak eta operatibo bihurtzen dutenak; horretarako, bai banakoek bai gizarteak kontzientzia
hartzeko prozesuak sustatu ditugu, talde-espazioen bidez.
Psikologia humanistaren ikuspegia ere baliatu dugu
programa hori lantzeko, gizakiaren alderdi gizatiarrenari
behatzen dion neurrian. Ikuspegi horrek bide ematen du banako arruntari aplikatzeko, harengana zuzenean, zintzotasunez eta ikuspegi baikorraz hurbilduz, ikuspegi sozial eta
egunerokoaz, eta gizakiaren alderdi konstruktibo eta sortzaileak kontuan hartzen dituen ikuspegi batez. Zehazki, psikologia-joera horretako alderdi hauek hartu ditugu kontuan:
– Joera horrek garrantzi handia ematen dio gizarte- eta
hezkuntza-alderdiek banakoarengan duten eraginari,
baita munduaz edo errealitateaz banakoak duen hautemate subjektiboari ere, hura jokabidea baldintzatzen
duen elementua den aldetik.
– Pertsona orok hazteko eta bere burua garatzeko berezko gaitasuna duela baieztatzen da. Prozesu hori lotuta dago hainbat helburu positiborekin: elkartasuna,
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gizarte-justizia, lankidetza, harmonia, maitasuna, banako zein talde gisa hobetzeko itxaropena eta ilusioa,
eta abar.
– Pertsona subjektu independentetzat eta arduratsutzat jotzen da, bere ekintzen erantzukizuna bere gain
hartzen duen neurrian. Gainera, inguruneak eragin
handia du banakoarengan, baina laguntza eta babesa
izanez gero, gai izan beharko luke edozein egoerari aurre egin eta arrakasta lortzeko, egoera hori eragin duten kausei erreparatu gabe, eredu konduktistek egiten
duten bezala.
Pertsona bat ulertzeko modu bakarra norbera haren lekuan jartzea da, mundua haren baitatik hautematea. Orduan
jabetzen gara pertsonak bere bizitzan bete duen rola lotuta
dagoela hipotesi honekin: beti saiatu dela egoera bakoitzean
egokiena zena egiten. Edonola ere, badira giza garapena
sustatzeko beharrezkoak diren jarrera jakin batzuk.
Bestalde, programazioa diseinatzean (landu beharreko
gaiak eta erreferentzia-bibliografia), antropologia sozialaren
eta soziologiaren ekarpen teorikoak ere baliatu ditugu: sexugenero sistemari buruzkoak, maskulinitateen eraikuntzari
buruzkoak (lehen ere aipatu dugu hori) eta hausnarketa soziopolitikoak.
Kontuan hartuta zein diziplina baliatu ditugun abiapuntutzat, gidaren egitura eta bertan proposatzen diren
saioak bi mailatan landuak izateko moduan prestatu ditugu:
1. Maila ideologikoa: genero-harremanekin lotutako
alderdi ideologikoak, kulturalak eta soziopolitikoak
landuz, pertsonak jabetuko dira kausa eta ondorio erlazioak daudela itxuraz elkarren arteko loturarik ez
duten gertaeren artean, edota garrantzirik gabekoak
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diruditenetan. Naturalizatuta dugun horri ikuspegi
kritikoz behatzea lagungarria izango da eguneroko bizitzari buruzko azalpen desegokiak baztertzeko. Azalpen horiek egoeraren jatorria sinplifikatzen, murrizten, itxuraldatzen edo ezkutatzen dute, eta bai
emakumeentzat bai gizonentzat kaltegarriak, desorekatuak eta desberdintasunezkoak diren egoerak ezinbestekoak direla onartzen da, gauzak halakoak direlako
ustea sortzen baita.
2. Maila psikologiko-emozionala: maila horretan, zenbait alderdi landuko ditugu: gizon sentitzeko eta gizon bezala garatzeko moduarekin lotutako alderdi
emozionalak eta bizipenak; gizon-emakume eta gizon-gizon harremanak; barneratutako gizon izatea
denari buruzko definizio horrek sortzen dituen jokabide kaltegarriak identifikatzeko zailtasunak; norberaren nahiz besteen emozioak identifikatzeko zailtasunak; enpatia izateko eta berdintasunezko eta
elkartasunezko harremanak zaintzeko eta garatzeko
zailtasunak, etab. Alderdi horiek lantzeko abiapuntua
maskulinitate hegemonikoa da, sozializazio-prozesuaren bidez transmititzen dena eta zuzenean eragiten duena bai sentimenduetan, bai bizipenetan, bai
emozioetan, haien adierazpenak mugatzen baititu,
eta ez baitu bide ematen haiek ulertzeko, lantzeko eta
egoki kudeatzeko. Horren ondorioz, gizon askok egoera psiko-emozional nahasgarria bizi dute, eta egoera
horrek jarraibide eta agindu sexistak sendotzea eragiten du. Horrenbestez, gaitasun psiko-emozionala,
sentimendu- eta intuizio-gaitasuna, eta gaitasun
afektiboa mugatzen dira, edota haiek garatzea oztopatzen da. Hori muga eta baldintzapen garrantzitsua
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da, jokabide- eta harreman-ereduak osasungarriak, bidezkoak, lankidetzazkoak eta demokratikoak izatea
eragozten duen neurrian (Odriozola, 2014).
Beharrezkotzat jotzen dugu bi maila horiek lantzea.
Izan ere, Martín-Barók (1998) bezala, uste dugu kontzientziazio-prozesua psikologikoa eta soziala dela, eta berekin dakarrela mugimendua eta, batez ere, gatazka eta aldaketa; prozesu hori mingarria izan ohi da banakoarentzat.
Kontzientziazioa prozesu psikologikoa da, prozesu horretan pertsonak bere buruaren kontzientzia hartzen baitu
munduaren aurrean, zentzu zabalean. Pertsona bere burua
ezagutuz joaten da, eta bere mundua ezagutuz. Kontzientzia gizabanakoaren eta munduaren arteko prozesu dialektiko horretatik sortzen da, eta kontzientziazio-prozesuak berekin dakar gizabanakoaren eraldaketa erabatekoa,
kontzientzia hori erreflexua eta operatiboa izan dadin. Baina
aldi berean, prozesu soziala ere bada. Izan ere, pertsonaren
kontzientziak zentzua du soilik dimentsio soziala den aldetik, eta gainera, kontzientziazioaren subjektua oroz gain eta
batez ere, komunitatea da, herria. Beraz, kontzientziazioprozesua taldeari edo komunitateari dagokio, eta gizartealdaketa helburu duen neurrian, prozesu politikoa ere bada.
Gizarte-aldaketa hori gizartearen oinarrietatik hasita
eragiten den prozesutzat uler daiteke; prozesu horren helburua da gizarteko goiko egituretan eragina izatea.
Taldeko lana, gizonek berdintasunaren alde parte hartzea
sustatzeko tresna den aldetik
Alderdi praktikoari behatuta, Taldea pertsonak gaitzeko eta
garatzeko (maskulinitate-ereduak berdintasunezkoagoak izatea lortzeko aldaketak sustatzeko) tresna dela uste dugu,
bai eta gizarte-aldaketarako tresna ere.
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Taldean heztean, edo bestela esanda, taldeko ikaskuntza-prozesuan, taldeko subjektibitatea funtsezko elementua
da, oso aberasgarria baita prozesuari taldean behatzea eta taldean ekitea. Taldeekin lan egitean, taldeko kide guztien artean egin beharreko lana antolatzeko prozesuez hausnartzea
sustatzen da, eta baita, aldi berean, gizarte-praktika eta -elementuekiko ikuspegi kritikoa izateko gaitasuna berreskuratzea ere. Alde horretatik, taldearen gaitasun operatiboari
buruzko ikuspuntu eta aplikazio-eremuetatik harago (bai klinikoa, bai hezkuntzakoa bai beste edozein), prestakuntza
esku hartzeko eredu pribilegiatua da, aldaketa-prozesuen
oinarrizko ideia erabiltzen baitu, taldeko ikaskuntzaren
ideian adierazia.
Didaktikan, taldeko ikaskuntzaren gaia aurreko mendean hasi zen lantzen, klinikan taldeak erabiltzen hastearekin batera. Gai horrek hainbat interpretazio ditu, eta kontzeptualizazio-maila desberdinetan oinarritutako praktika
ugari landu dira haren inguruan.
Taldeko dinamikaren lerroa oso ezaguna eta hedatua
izan da. Ikuspegi horrek Kurt Lewinen teorian eta talde txikien ikerketan du abiapuntua. Joera horren baitan zenbait aldaera eta praktika mota landu dira, baina haren ekarpen nagusia, eragin handiena izan duena, prestakuntzaren arloan,
T taldeari (prestakuntza-talde) buruzko teorizazioa da. Joera
horretako egile nagusiek (Benne, Bradford, Gibb) hezkuntza-berrikuntzatzat aurkeztu dute teorizazio hori.
T group delakoaren pedagogia, direktibismorik ezean,
demokrazian eta metodo aktiboan oinarritzen zen (Lapassade, 1981). T taldetik sortu zen topaketa-taldearen kontzeptua, Carl Rogersek proposatua: “giza ahalmena mugitzeko oinarrizko elementua”. Proposamen horretan, besteak
beste, Gestalteko taldeen eta bioenergetikaren ekarpenak
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baliatzen dira. Ikuspegi horren arabera, pertsonen arteko harremanak eta komunikazioa hobetzeko moduak lantzea da
pertsonaren bilakaerarako oinarri nagusia.
Ingalaterran ere, “T taldearen” antzeko proposamen bat
jarri zen praktikan: Bath-Tavistock prestakuntza-taldeak.
Eredu horrek Bionen eta Ezrielen psikoanalisiaren eragina du.
Testuinguru horretan kokatzen da talde operatiboen
proposamena ere; Enrique Pichón Rivièrek jarri zuen abian,
40ko hamarkadaren amaieran. Proposamen hori lantzeko,
zenbait prestakuntza-esperientzia egin zituen, lehenik eta
behin erakundeetako lan klinikoan eta psikiatriaren eta psikologia sozialaren arloetan; gerora, halako esperientziak ugaritu egin ziren, eta beste arlo eta leku batzuetan aplikatu ziren. Bauleok (1970) azaltzen duenez, “taldeko ikaskuntza
irakasteko eta ikasteko modu berri bat da, didaktika berri
bat”.
Taldeko didaktika taldeko prozesuei eta prozesu horiek
aldaketa-prozesuekin duten loturei buruzko ikuspegi jakin
batean oinarritutako praktika da. Ikaskuntza-eredu tradizionalak aldatzea proposatzen du, prestakuntzak esanahi sozial eta ideologiko berria izan dezan.
Gure programan taldeko lana bideratzeko, kontuan
hartu dugu eztabaida-taldea, kontzientziazio-metodoa den
aldetik. Metodo horren helburua da zapaldutako taldeek
kontzientzia hartzea eta jabetzea beren bizitzako arazoak lotuta daudela gizarteko prozesu zabalagoekin, eta beharrezkoa
dela taldeko ekintza, zapalkuntzaren iturriei aurre egiteko.
Gure ustez, gizonak aldi berean dira zapaltzaileak eta zapalduak, eta bi ikuspuntu horiek hartu ditugu kontuan.
Eztabaida-taldearen metodoak hiru iturri hauetatik
hartu ditu darabiltzan kontzeptu nagusiak: Freirek landutako
kultura-zirkuluetatik (1971, 1973, 1979), kontzientziazio-
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talde feministetatik (Allen, 1972) eta National Training Laboratory (NTL) laborategitik.
Freirek (1971, 1973, 1979) kultura-zirkulu kontzeptua
landu zuen, Latinoamerikako talde baztertuekin alfabetatzelanak egin zituenean. Beharrezkotzat jo zuen ohiko hezkuntzari kritika egitea, sistema horretan hezitzailea delako jakintzaren jabea, eta jakintza hori transmititzean, ikasleek
modu pasiboan barneratzea espero delako. Hezkuntza tradizionalak, horrenbestez, gizarte-harremanak menderakuntzan oinarri daitezen sustatzen du, eta harreman horiek berregiten eta sendotzen ditu. Hori gainditzeko proposatu
zuen Freirek bere metodo pedagogikoa: pedagogia askatzaile bat, alfabetatzea kontzientziazioa bideratzeko bitartekotzat hartzen duena. Idazten eta irakurtzen irakastean, pertsonen egoera eta errealitatea ulertzeko modua dira gai
nagusia. Errealitatea ikuspegi kritikoz aztertzen da, arazoak
azaleratuz, eta naturaltzat edo ezinbestekotzat jotzen diren
egoerei buruz hausnarketa sakona eta kritikoa eginez. Freirek dioenez (1973), “kontzientziazioak berekin dakar errealitatea bat-batean hautemateko esferatik esfera kritikora
igarotzea; esfera horretan, errealitatea ezagutu daitekeen objektutzat hartzen da, eta pertsonak jarrera epistemologikoa
hartzen du” (30. or.).
Zirkuluetan parte hartzen duten pertsonen bizitzako
esperientziak ikuspegi kritikoz aztertzea deskodetze-prozesu
bat da: egoera jakin baten alderdi guztiak aztertzen dira, eta
haren zatiak eta zatien arteko harremanak identifikatzen
dira, horrela egoeraren zentzua ulertzeko. Behin esperientziak deskodetuta, kodetze-prozesuari ekiten zaio: zapalkuntzaren eragile zehatzak eta prozesu historikoa lotzen
dira, parte-hartzaileek duten errealitateari buruzko ikuspegia aldatzea sustatzeko. Kontzientzia berri horrek bide
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ematen du gizarte-aldaketa beharrezkoa dela ulertzeko eta
taldeko ekintzaren bidez etorkizunean gara daitezkeen
proiektuak irudikatzeko. Horrela, subjektu pasiboak ziren
pertsonak, ulertzen eta kontrolatzen ez zituzten egoeren
mende zeudenak, subjektu-egile bihurtzen dira, prozesu
historiko baten baitan.
Kontzientziazio-talde feminista batzuek erabilitako metodoan, Freireren metodoaren elementu asko daude. Allen
(1972) eta Petcheskyren (1980) arabera, kontzientziazio-taldeen helburua, batetik, parte-hartzaileen esperientzia aztertzea da, norberari dagokionaren eta alderdi politikoen (generoan edo klasean oinarritutako zapalkuntza) artean dagoen
lotura zehaztuz, eta, bestetik, bai pertsonaren bai gizartearen
aldaketa bideratzeko beharrezkoa den babesa eta elkartasuna
sustatzea. Allenek zenbait eztabaida-maila proposatzen ditu,
kontzientziazioa bideratzeko: a) elkar ezagutzea: norberaren
bizipenez, beharrez, kezkez eta sentimenduez hitz egitea; b)
partekatzea: parte-hartzaileek emakume izateagatik bizi izan
dituzten zapalkuntza-esperientzien arteko loturak ezartzea;
c) aztertzea: zapalkuntza horren jatorria gizartean dagoela eta
sistema patriarkalarekin lotuta dagoela jabetzea; eta d) abstrakzioa egitea: aztertutako alderdietan oinarrituz, gure beharren eta gaitasunen arabera gizartea nola alda daitekeen
irudikatzea.
Eztabaida-taldeetan egin beharreko lana bideratzeko
beste iturri bat National Training Laboratory (NTL) laborategiaren trebatze-metodologia da. Laborategi hori jokabidea aztertzen duten zientzialarien elkarte bat da, eta trebatzeko ereduak eta zerbitzuak garatzen dituzte. Metodologia
horretan, esperientzian oinarritutako ikaskuntzaren erabilgarritasuna nabarmentzen da, eta egituratutako jarduerak baliatzen dira, taldeko kideek ikaskuntzan aktiboki parte
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hartzeko. Horrez gain, talde jakinetako prozesuak ere aztertzen dira, garrantzitsua baita identifikatzeko nola berregiten
diren menderatze- eta baztertze-harremanak taldearen baitan, hainbat prozesutan: erabakiak hartzean, arauak ezartzean, buruzagitzan, eta ahozko nahiz ez-ahozko komunikazioan. Norberaren taldeko prozesuak aztertzeak bide
ematen du lankidetzan eta elkartasunean oinarritutako harremanak garatzeko hautabideak aukeratzeko.
Hiru iturri horiek integratuz zehaztu dira eztabaidataldeak bideratzeko elementu nagusiak: a) taldeko kideen
errealitatea ezagutzea eta abiapuntutzat haien beharrak –eta
ez teoria eta kontzeptu orokorrak– hartzea; b) taldeko kideen
parte-hartzean berdintasunezko harremana ezartzea, eta koordinatzaileak nahiz parte-hartzaileek elkarrengandik ikastea
sustatzea; c) taldeko azterketaren bidez, taldekideen esperientzia jakinak gizarte-prozesuekin lotzea; eta d) taldeko
prozesuetan, lankidetza eta laguntza bultzatzea.
Gizon-taldeekin lan egiteko erabilitako zenbait teknika
Segidan, gida honetan (Ubillos, S., Insúa, P., eta De Andrés,
M., 1999) deskribatzen diren saioetan erabilitako tekniketako batzuk azalduko ditugu. Teknika jakin bakoitzaren
helburu nagusia azaltzea da gure helburua, gida erabili nahi
duten pertsonek erreferentzia bat izan dezaten, saioetan
aplika daitezkeen teknikei buruz.
Role-playing-a
Teknika horren bidez, bizitzako hainbat eszena, egoera, ekintza, gertaera, esamolde, mito eta abar antzezten dira, partehartzaile bakoitzak rol jakin bat hartzen duela. Gero, rol horiek aztertzen eta ebaluatzen dira. Teknika horren helburu
nagusia, batetik, parte-hartzaileei kontzientzia harraraztea
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