
IPUIN
EZ SEXISTEN 
GIDAGIDA



Izenburua:
IPUIN EZ SEXISTEN GIDA

Egilea: 
Errekabarriko Ikasleen Guraso Elkarteko 
Berdintasun Lantaldea

Finantzaketa: 
Vitoria-Gasteizko Udala 
Berdintasunerako Zerbitzua,
Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila

Diseinu grafi koa eta maketazioa:
Amagoia Murua Zubiria

Ilustrazioak:
Shukare Otero Murua

Inprenta:
EPS-Comunicación

Lege-gordailua:
LG G 00317 - 2020

B
er

di
nt

asuna



3

Ipuinak ezinbesteko baliabide pedagogikoa dira neska-mutilen heziketan eta gizarteratze 
prozesuan laguntzeko, ipuinen bitartez umeek baloreak barneratzen baitituzte. Bada, 
neska-mutilak emakumeen eta gizonen berdintasunean haztea nahi badugu, nahitaezkoa 
da ipuinen bitartez helarazten dizkiegun ereduak berdintasunaren, aniztasunaren eta 
askatasunaren aldekoak direla ziurtatzea. Lan horretan laguntzeko, Errekabarriko Ikasleen 
Guraso Elkarteko Berdintasun Lantaldekook honako gida hau prestatu dugu.

Gidan, genero desberdintasunak identifi katzen laguntzeko azalpenak jaso ditugu, dozena 
erdi ataletan banatuta eta, atal horien arabera, ipuinetan sexismoa neurtzeko tresna 
bat ere eskaini nahi izan dugu, hala nola, hezkidetzaren aldeko ipuinak eskuratzeko eta 
birsortzeko zenbait proposamen. Espero dugu etxean eta eskolan irakurtzen ditugun 
ipuinak genero ikuspegitik aztertzeko tresna lagungarria eta erabilgarria izatea.

Eskerrak eman nahi dizkiegu gida hau egiteko feminismoaren inguruko hausnarketa 
eta proposamenak partekatu dituzten emakume guztiei, besteak beste, Adela Turin, 
Amelia Barquín, Virginia Imaz eta June Fernandezi. Era berean, ipuin berdinzaleak 
sortzen dituzten idazleei eta ilustratzaileei ere.
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ANDROZENTRISMOA

Ipuin gehienetan gizonezkoak dira nagusiki protagonistak eta pertsonaien artean ugarienak, 
nagusi diren moduan, androzentrismoaren eraginez, gure imaginarioan.

Begiak itxita pertsona bat irudikatzea eskatuko baligute, gure 
pentsamenduan pertsona hori, ziur asko, gizona, txuria, adin 
ertainekoa eta sasoikoa litzateke. Eredu horretatik gero eta urrutiago 
dauden gizonek, eta emakume guztiak noski, errepresentazio 
eskasa izaten dute ipuinetan, nahiz eta hori bat ez etorri errealitatean 
benetan duten presentziarekin. Kasu larrienetan, emakumezkoak 
pertsonaia bakarra izaten dira, Pottokina bezala ehundaka pottokien 
artean, pottoki aita, fi losofoa, bromazalea, harroputza, etabar.

Arazoa ez da soilik mutilak direla nagusiki protagonistak, baizik eta protagonista izateak karga sinboliko 
izugarria duela, protagonistak istoriaren sujektu direlako, agentzia dutelako, abenturaren nondik norakoak 
erabakitzeko ahalmena dutelako. Emakumeak, aldiz, bigarren mailako pertsonaiak izaten dira askotan, 
protagonistaren bikoteak, senideak edota lagunak. Istorioaren agentzian partehartze eskasagoa izaten 
dute eta, batzuetan ere, istoriaren objektu huts izaten dira, abenturaren gora-beheretatik zoriontasuna 
edota oinazea egokituko zaien zain, Loti ederra bezalaxe.

Ipuinen bitartez, neskei emakume erreferenteen istorioak 
eskaini ahal dizkiegu, beren buruak identifi katzeko pertsonaia 
eredu aktiboak eta independienteak, erabakimena dutenak eta 
lorpenak erdietsi dituztenak.

Aipatutako androzentrismoa oso lotuta dago sorkuntzaren 
egiletzarekin, urteetan zehar, historia eta istorioak gizonezkoek 
idatziak izan direlako. Emakume idazleen begirada falta izan 
da, gaur egun ezinbestean osatu behar duguna, emakumeek 
idatzitako ipuinak eskuratuta.

Ezinbestekoa da emakumeoi, biztanleen erdia garenoi, 
dagokigun protagonismoa eta agentzia aitortzea, 
emakumeen memoria historikoa berreskuratzea eta 
emakumeen ekarpenak balioan jartzea.
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Izan ere, kultura okzidentalez haratago, erlazio heteronormatiboz haratago, familia tradizionalaz 
haratago… bada askoz ere anitzagoa den gizarterik: emakume eta gizon adinduak, razializatuak, 
dibertsitate funtzionala dutenak edo gaitasun handikoak, pertsona sexo-generiko askotarikoak, erlijio 
desberdinetakoak edo ateoak, errefuxiatuak, presoak...

Pertsonetatik haratago, bizitza antolatzeko moduetan ere, 
aniztasun falta somatzen da askotan ipuinetan. Eredu nagusia, 
presentzia gehien duena, familia tradizionala da, aita, ama eta 
seme-alabez osatutakoa. Familia tradizionala bizitza antolatzeko 
beste edozein modu bezain baliogarria da, arazoa da familia eredu 
on bakarra balitz bezala eskaintzen denean, non eta familia eredu 
desberdin mordoa dauden, non eta eredu horrek maiz emakume-
gizonen arteko botere desoreka eta genero-rol desberdintasunak 
erreproduzitzen dituen. Erne beraz, familia-giroan irudikatzen 
direnean aita larderiatsuak eta paternalistak edota ama otzanak eta 
bihozberak. Askotan gainera familia eta amatasun tradizonalaren 
idealizazioa indartzeko, umezurtzen oinazeak eta amaordeen 
maltzurkeria erabiltzen dira, Edurnezuri ipuinean bezala.

ANIZTASUNA
Pertsonok sexu, adin, jatorri, arraza, gaitasun, 
sinismen, iritzi, identitate, desira eta amets 
desberdinak ditugu. Emakumeak ere anitzak 
gara. Izateko, jokatzeko, maitatzeko eta 
pentsatzeko modu anitzak ditugu.

Ez dago emakume izateko modu bakarra, 
baizik eta emakume bezainbeste modu, denak 
errealak baino errealagoak eta horiek ere 
ipuinetan ikusarazi beharra dago, irudikatzen 
direnak askotan eredu hertsiei dagozkielako.

Aniztasunak pertsona bakoitzaren diferentziak balioesten ditu. Hain zuzen ere, gure nortasuna 
sortzen laguntzen diguten eta gainerakoetatik bereizten gaituzten ezberdintasun horiek dira, aldi 
berean, deserosotasuna sortzen digutenak ezarritako sistema kultural eta ekonomikora egokitzen ez 
direnean. Baina arazoa ez dago ez pertsonengan, ez haien aniztasunean, baizik eta pertsona guztien 
irisgarritasuna, inklusibitatea eta aukera-berdintasuna bermatzen ez dituen gizartean.

Aniztasunak aberastu egiten gaitu, eta horregatik pertsonaia eta bizimodu anitzak islatzen 
dituzten ipuinak eskaini behar dizkiegu umeei, aurreriritziak alde batera uzteko eta ikuspegia 
zabaltzeko aukera izan dezaten.
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GENERO-ROLAK

Genero-rol tradizionalak eta lanaren, espazioen eta boterearen banaketan 
dauden desberdintasunak oso presente daude ipuin klasikoetan baita, 
modu sotilagoan bada ere, modernoagoak direnetan ere. Pertsonaia 
maskulinoak liderrak dira eta erabakiak hartzen dituzte, askotariko lanak 
egiten dituzte, sozialki baloratuak, eta kanpoko espazioetan mugitzen 
eta erlazionatzen dira. Pertsonaia femeninoak, aldiz, arduratsuak eta 
esanekoak dira, zaintzari lotutako lanak egiten dituzte eta etxeko espazio 
itxietan geratzen dira, Errauskine bezala.

Sexu bakoitzari sozialki suposatzen zaizkion gaitasun jakin batzuk oinarri hartuta (gizonek agintzeko-
sena naturala dutela eta emakumeok zaintzekoa), genero-rol tradizionalek eginkizun desberdinak 
egokitzen dizkiete gizonei eta emakumeei, familia-buruak edota etxekoandreak izatea.

Rol sexistei planto egiteko ipuinak baliabide erabilgarria izan ahal dira eta sexua edozein 
izanda ere, pertsonen gaitasunekin, autonomiarekin eta erabakimenarekin lotutako jarrera 
eredu berriak proposatu ahal dituzte.

Genero-rol esleipen honek kalte handia eragin digu emakumeoi, urteetan zehar lan eremutik, eremu 
politikotik, ekonomikotik eta kulturaletik kanpo utzi gaituelako, diru sarrera propiorik gabe eta eragiteko 
gaitasun eskasarekin. Gaur egun, emakumeen laneratze masiboagatik, urrun gaude gizonek dituzten 
lan-baldintza, soldata, estatusa eta boterea lortzetik, non eta laneratze hori zaintza-rol horrekin lotutako 
okupazioetan eta ardura-maila baxuenetan gauzatu den nagusiki, non eta zaintzaren lan-karga jasaten 
jarraitzen dugun hein handi batean, non eta gizonek oraindik ez dieten uko egin euren pribilegioei.

Neskei eskaini behar dizkiegu buruaskiak diren emakume-
pertsonaiak, konformatzen ez direnak eta amets egiten 
dutenak, abenturazaleak, ausartak, buru argiak, irudimentsuak, 
sortzaileak. Hala nola, neskek iniziatiba duten eta lider izan 
diren emakume erreferenteak ikusgai izan behar dituzte, 
boteretzearekin trebatu daitezen.

Boterea ere kritikoki birpentsatzera laguntzen duten 
istorioak eskaini beharra dago, botere eredu horizontalago, 
parte hartzaileago eta barneratzaileago baten alde egin 
ahal izateko. Zaintza-etikaren inguruan hausnarketa egitea 
ere komeni da, ipuinen eskutik, norbanakoaren zaintza eta 
ingurukoena lantzeko, bereziki, mutilekin.
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SEXU-ESTEREOTIPOAK
Emakumeek eta gizonek zelan izan eta nola 
jokatu behar duten ezartzen duten gizarte-
arauei estereotipo deritze. Zabalki eta sakonki 
errotutako ideiak eta aurreiritziak dira eta 
feminitate eta maskulinitate eredu desberdinak 
eta kontrajarriak ezartzen dituzte.

Feminitate eredu tradizionalean edertasuna 
eta gozotasuna goraipatzen diren bitartean 
maskulinitatearenean indarra eta ausardia 
goraipatzen dira. Estereotipoak, oinarri zientifi korik 
ez badute ere, imaginario kolektiboaren parte 
dira eta ipuinetako pertsonaia askotan gorpuztuta 
aurkitu ahal ditugu.

Itxura fi sikoarekin lotutako estereotipoek, urteekin 
ahuldu beharrean, are sakonago ezartzen dituzte arau 
estetiko bereiziak eta hipersexualizatuak. Bereziki 
kezkagarria, nesken kasuan, errealitatearekin zerikusirik 
ez duten kurbadun gorputzekin baina baita mutilen 
kasuan, muskulatutako gorputzekin ere. Hortxe ditugu 
Rapunzel eta Hercules. 

Pentsatzeko eta sentitzeko moduen inguruan estereotipo anitz barneratuta ditugu baita ere. 
Arrazionaltasuna eta objektibitatea maskulinitateari lotutako gaitasunak lirateke (gizonak=burua) eta 
sentiberatasuna eta subjektibitatea feminitateari lotutakoak (emakumeak=gorputza). Estereotipoek 
eragin izugarria dute guztiongan eta zaila izaten da horiekin haustea, bereziki, mutilen kasuan, 
maskulinitatearen arauak urratzea zigortuago baitago.

Ipuinen bitartez lagundu ahal dugu estereotipo 
zurrun horiek ahultzen eta urratzen, estereotipatu 
gabeko pertsonaiak erakutsita.

Errealitatearekin bat datozen tripotxadun, zimurdun, 
orbaindun gorputzak dituztenak; askatasunez janzten 
direnak kolore guztietako arropekin, gonekin ala 
prakekin, txapel ala zapiarekin; hala nola, euren 
ahuleziak, beldurrak eta sentimenduak agerian uzten 
dituzten mutilekin eta euren jakinduria, indarra eta 
kemena adierazten duten neskekin.

Bereziki garrantzitsua da emozioen lanketa egiten laguntzea ipuinen bitartez. Mutilen kasuan, sentitzen 
duten hori identifi katzen ikasteko eta normaltasunez azaleratzeko, modu ez lehiakor batean erlazionatzen 
ikasteko, oldarkortasuna kontrolatzeko eta bestearekiko errespetoan, enpatian eta elkartasunean 
sakontzeko. Nesken kasuan, aldiz, autoestimua eta ahalduntzea lantzeko, inkonformismoa garatzeko eta 
amorrua askatzen eta bideratzen ikasteko modu emankor eta eraikitzaile batean.
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MAITASUN ERROMATIKOAREN MITOAK

Maitasun erromantikoa emakumeek eta 
gizonek nor, nola eta noiz maitatzeko irizpide 
zehatzak ezartzen dituen eredu kulturala da. 
Maitasun erromantikoa mota askotariko mito 
eta estereotipo sexistetan oinarritzen da, 
printzesa ezkongaia eta printzipe urdina dira 
pertsonaia erreferenteak.

Mito hauetan amodioa unibertsala eta ahalguztiduna 
da. Pertsonak izaki osagabeak gara (laranja 
erdiak) eta beraz, beste pertsona bat bikotea, 
sexu ezberdinekoa ahal dela, behar dugu osoak 
eta zoriontsuak izateko. Bikotearen maitasuna 
eta berarekin bizitzea eta ezkontzea bizitzaren 
erdigunean ezarri behar dira.

Mito horiek uste baino barneratuago ditugu eta ipuinetan argiki errepikatzen dira oso eragin negatiboekin 
guztiongan, bereziki emakumeongan, lortu ezineko maitasun ideal horren aurrean etsipen, fustrazio eta 
erruduntasun handia sentitzen dugulako. Horren aurrean, maitasun eredu errealagoak, osasuntsuagoak 
eta anitzagoak proposatu behar ditugu elkarrekiko zaintzan eta dibertimenduan oinarrituak.

Maitasun erromantikoaren mitoen arabera, bizitzan 
“egiazko” maitasun bakarra dago, betirako, leiala, 
esklusiboa eta dependientea dena. Eredu honen 
arabera, bikotekidea den beste inorekin ezin zara 
egon eta jeloskortauna maitasunaren proba da. Ontzat 
ematen da maiteago zaituenak negarraraziko eta 
maitasunean dena eman, jasan eta barkatu behar dela. 
Hortxe ditugu Ederra eta Piztia, adibidez.

Maitasuna eta gaizki tratatzea ezin dira bateragarriak izan inolaz ere. 
Emakumeen kontrako indarkeria forma guztiak (fi sikoa, psikologikoa eta 
sinbolikoa) gaitzetsi behar ditugu eta biolentzia normaltzat ematen duten 
ipuinak baztertu, bada: indarkeria espreski jasotzen dutenak, irainak, 
txiste sexistak edota komentario translesbohomofoboak dituztenak, 
emakumeei sinesgarritasuna eta autoritatea kentzen dietenak, emakumeak 
objektutzat hartzen dutenak…

Pertsonak elkarrekin bizitzeko, komunikatzeko eta erlazionatzeko modu 
positiboak eta eraikitzaileak proposatu ahal ditugu ipuinen bitartez.

Maitasuna ipuin askotan presente dagoen gai arrakastatsua den bitartean, sexualitea ez da agertzen, 
tabua da, oro har. Neska-mutilei argiki erakutsi behar zaie zer den sexualitatea, gorputzarekin 
jolastea, autoestimulazioa, ugalketa, etabar. Sexualitatearen gaiari heldu behar zaio normaltasunez, 
askatasunez eta ezberdintasunik egin gabe sexuaren edo sexu-orientazioaren arabera.
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IRUDIEN ETA HIZKUNTZAREN ERABILERA

Ipuinek irudikatzen dituzten ilustrazioak hitzak bezain garrantzitsuak dira, gehiago ez badira. 
Hitzek umeen irudimena pizten duten bitartean, marrazkiek pertsonaiak eta egoerak zehazten 
dituzte istorioa osatuz eta, batzuetan ere, istorioa bera baldintzatuz, hitzek zehaztu gabeko rolak 
eta estereotipoak irudikatzen dituztenean.

Animaliek gorpuztutako ipuin askotan, jantzita doazen 
moduagatik, animaliok sexu batekin ala bestearekin 
identifi katu ahal ditugu, hortxe ditugu, esate baterako, 
Sagutxu pinpirina eta Katu botaduna. Sexu- eta genero-
binarismoa irudiak osatzen dituzten beste elementu batzuen 
bidez islatzen da ere: gizonekin lotuta agertu ohi dira 
besaulkia, betaurrekoak, txakurra, atea eta emakumeekin 
erlazionatuta sukaldea, amantala, katua, leihoa.

Hori gutxi balitz, marrazkietan protagonismoa gizonena da 
berriro ere. Portadetan eta bestelako ilustrazioetan mutilen 
irudiak nabarmentzen dira, nesken irudiak gutxiago 
dira eta agertzen direnean bakarka egin ei dute eta ez 
hainbestetan lagunekin batera, mutilen kasuan bezala.

Hizkuntzaren erabilera sexista oso barneratuta eta zabalduta dagoen arazoa da, hitzezko 
zein idatzizko kontakizunetan. Hizkuntzek hizlarien balioak eta sinismenak islatzen dituzte 
eta maskulinoaren marka lehenesten dugunean pertsona guztiei erreferentzia egiteko, gure 
hautaketaren zentzua garbia da: gizonak izendatzea eta emakumeak ikusezin bihurtzea.

Gaztelaniaz idatzitako ipuinetan maskulino generikoa erabiltzen denean (“hombres”, “padres”, “niños”), 
emakumeek eta neskek ziur aski ez ditugu horrelako mezuak gizonek eta mutilek bezain argiki jasoko, 
eta jasotzekotan, maskulino generiko horren parte garela sentitzen badugu ere, ziur asko ez gara 
konforme egongo egokitu zaigun ikusezintasunarekin.

Euskaraz, maskulino orokorra ez dagoenez gero, zailagoa da erabilera sexista antzematen, baina 
hizkuntzen erabilera sexistak ez dira horretan agortzen eta desberdintasuna azaleratzeko bestelako 
moduak ere antzeman daitezke, gizonen erabilera espezifi koetan (“itsasgizon”, “gizaseme”), adiera 
bikoitzetan gizonezkoak emakumezkoen aurretik jartzean (“seme-alaba”, “jaun-andreak”) edota 
trataera ez parekoetan gizon-pertsonaiak izen-abizenekin edota lanbidearekin lotuta jasotzen direnean 
eta emakumezkoena, aldiz, soilik izenarekin (“Arturo erregea eta Ginebra”). 

Hizkuntza, bizi dugun sexismoa sendotzeko eran erabili ordez, bidea bada ere emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren alde egiteko. Hobeto komunikatzeko konpromisoa hartu beharra dugu eta egunean 
egun saiatu zuzen eta argi hitz egiteko, emakumeak eta neskak aintzat hartzen.

Ipuinek irudikatzen dituzten ilustrazioak hitzak bezain garrantzitsuak dira, gehiago ez badira. 



IPUINETAN SEXISMOA NEURTZEKO TRESNA

Ipuinaren izenburua:                                                                                                                          

Zutabe honetan     jarri Zutabean honetan     jarri

Ipuinaren idazlea emakumea da Ipuinaren idazlea gizona da

Protagonista emakumezkoa da Protagonista gizonezkoa da

Emakumezko eta gizonezko pertsonaiak 
orekatuta daude

Gizonezko pertsonaiak ugariagoak dira

Adin, jatorri, arraza, gaitasun, sinismen, 
iritzi, identitate, desira eta amets 

desberdineko pertsonaiak agertzen dira

Pertsonaietan ez da aniztasunik islatzen

Bizitza antolatzeko modu desberdinak 
irudikatzen dira

Familia eredu tradizionala irudikatzen da 
soilik

Gizonek eta emakumeek mota guztietako 
lanak egiteko gaitasunak islatzen dira

Gizonak maskulinizatutako lanbideak eta 
emakumeak feminizatutako lanak egiten 
ikusten dira

Emakumeak zein gizonak espazio publiko 
zein pribatuetan irudikatzen dira

Emakumeak etxeetan edota barruko 
espazioetan eta gizonak kanpokoetan 
irudikatzen dira

Emakume autonomoak edota liderrak 
ikusarazten dira

Gizonen nagusitasuna eta emakumeen 
menpekotasuna ontzat ematen da

Errealitatearekin bat datozen gorputzak eta 
janzteko modu askeak agertzen dira

Neska-mutilei janzkera eta estetika-arau 
bereiziak eta hipersexualizatuak esleitzen 
zaizkie

Neska eta mutil izateko modu askeak 
proposatzen dira (ahaldundunak, 

sentiberak...)

Mutilei eta neskei pentsatzeko eta 
sentitzeko jarrera eredu estereotipatuak 
esleitzen zaizkie

Maitasun eta sexualitate eredu osasuntsuak 
eta askeak proposatzen dira

Maitasun erromantikoaren mitoak eta 
sexualitate eredu heteronormatiboak soilik 
jasotzen dira

Emakumeen kontrako biolentziarik ez da 
ageri edota argiki gaitzesten da

Emakumeen kontrako indarkeria normaltzat 
ematen da

Ilustrazioetan pertsonaia eta bizimodu eredu 
anitzak eta berdinzaleak ikusgarri egiten dira

Ilustrazioetan genero-rolak eta sexu-
estereotipoak erreproduzitzen dira

Hizkuntzaren erabilera zuzena eta argia 
egiten da, emakumeak zein gizonak 

izendatuta

Hizkuntzaren erabilera sexista egiten da, 
emakumeak ikusezin eginez  

GUZTIRA  GUZTIRA
 

Zutabean honetan     jarriZutabe honetan     jarri 

EMAITZA : ZORIONAK!!! Esku artean duzun ipuinak osagai berdinzaleak ditu. Nolanahi ere, baztertu 
edota birsortu beharreko ipuinak ere izango dituzu, beraz jarraitu ipuin gehiago aztertzen.

EMAITZA =: SAIATU BERRIRO!!! Beharbada azterketa hobetu zenezake, bizi dugun gizartean gertaera 
neutro gutxi daude-eta. 

EMAITZA : AURRERA!!! Ipuin berdinzaleagoak eskuratzeko erronka duzu aurretik; emakumeen eta 
gizonen berdintasunarekin konprometitu nahi ezkero, irakurri jarraian dituzun gomendioak.
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Emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko mezu espezifi koak dituzten liburuak bilatu 
eta eskuratu, ipuinen kalitate literarioari eta artistikoari uko egin gabe: feminismoaren historia kontatzen 
dutenak, emakume eta neska erreferenteak eta ahaldunduak istorioaren protagonista dituztenak, bizitzeko 
eta maitatzeko eredu anitzak islatzen dutenak, sexualitate sanoak eta askeak proposatzen dituztenak, 
emakumeen kontrako biolentziaren prebentzioa eta sahiespena jorratzen dutenak, maskulinitate eredu 
tradizionalari alternatibak proposatzen dizkiotenak…

Lehenetsi emakumeek idatzitako edota ilustratutako ipuinak eta, bereziki, bertokoak direnak. 
Eurak ere industriaren parte dira eta euren lana ezagutu eta aitortu behar dugu.

Eman lehentasuna euskal kultura, mitologia eta hizkuntza zabaltzen duten ipuinei. Berreskura 
ditzagun sorginen eta lamien istorio berdinzaleak. 

Jasangarritasunarekin bat egin, ipuinak erosi aurretik baloratu beste aukera posible batzuk, 
liburutegietan maileguan hartzea eta elkatrukea egitea, esaterako. Erostekotan paper birziklatua 
erabiltzen dutenak lehenetsi. 

Ikus Errekabarriko Ikasleen Guraso Elkartearen blogean gomendatutako 
ipuinen zerrenda https://errekabarrigurasoak.eus/

Genero desberdintasuna eta sexismoa sostengatzen laguntzen duten liburuak identifi katu 
eta birsortu itzazu: gizonen eta maskulinitatearen nagusitasunari eusten diotenak, genero rolak eta 
estereotipo tradizionalak elikatzen edota indartzen dituztenak, estetika arauak zabaltzen dituztenak, 
maitasun erromantikoaren mitoak babesten dituztenak, emakumeen kontrako biolentzia justifi katzen 
dutenak, irudien eta hizkuntzaren erabilera sexista egiten dutenak…

Ez erosi ipuin sexistarik, argiki adierazi eta babestu dezagun emakumeen eta gizonen 
berdintasunarekin dugun konpromisoa.

Ipuin horiek jada etxean baditugu, ez dira ezinbestean baztertu behar, erabilgarri izan ahal dira 
hausnarketa egiteko eta pentsaera kritikoa eraikitzeko. Galderak eginez eta iritziak partekatuz 
genero desberdintasuna zer den eta zelan sortzen den azaldu ahal diegu umeei eta amesten 
dugun gizartea eraldatzeko proposamenetan pentsarazi. 

Ipuinak bere horretan irakurri beharrean, aukera dugu ere istorioak eta pertsonaiak birsortzeko 
eta alternatibak eskaintzeko: rolak eta estereotipoak nahastuz, maskulinotasuna feminizatuz, 
ereduak dibertsifi katuz, egunerokotasuneko gertaera txikiak nabarmenduz eta balioan jarriz, 
bukaerak aldatuz ikuspegi ahalduntzaile eta berdintzaile batetik… hori dena irudimenari mugak 
jarri gabe eta, nahi bada, umorearen eskutik ere.

Gida hau beste norbaitentzat tresna interesgarria izan ahal dela uste baduzu, partekatu. 

HEZKIDETZAREN ALDEKO IPUINAK ESKURATZEKO 
ETA BIRSORTZEKO PROPOSAMENAK

Jasangarritasunarekin bat egin, ipuinak erosi aurretik baloratu beste aukera posible batzuk, 
liburutegietan maileguan hartzea eta elkatrukea egitea, esaterako. Erostekotan paper birziklatua 
erabiltzen dutenak lehenetsi. 

Ipuin horiek jada etxean baditugu, ez dira ezinbestean baztertu behar, erabilgarri izan ahal dira 
hausnarketa egiteko eta pentsaera kritikoa eraikitzeko. Galderak eginez eta iritziak partekatuz 
genero desberdintasuna zer den eta zelan sortzen den azaldu ahal diegu umeei eta amesten 

Ez erosi ipuin sexistarik, argiki adierazi eta babestu dezagun emakumeen eta gizonen 
berdintasunarekin dugun konpromisoa.

ereduak dibertsifi katuz, egunerokotasuneko gertaera txikiak nabarmenduz eta balioan jarriz, 
bukaerak aldatuz ikuspegi ahalduntzaile eta berdintzaile batetik… hori dena irudimenari mugak 

Gida hau beste norbaitentzat tresna interesgarria izan ahal dela uste baduzu, partekatu. 


