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Kasuen inguruko eztabaida



Kasuen inguruko eztabaida: elkarri kontatzea eta 
eztabaida



Kasuen inguruko eztabaida: kasuak aztertzeko guk 
erabili dugun eskema

1. Indarkeria mota
2. Genero eta botere harremanen inguruko azterketa
3. Beste eragile batzuen presentzia eta nola inplikatu diren



Indarkeria sexuala identifikatzerakoan lagungarriak izan daitezkeen 
galdera multzoa:
-Generoaren araberako rol, estereotipo eta jarrerak al daude? 
Indarkeria matxista/genero indarkerien adierazpide da? Ze indarkeria 
mota da?
-Generoaz gain, ze beste aldagaik baldintzatzen dute egoera (sexu-
aukera, jatorria, estatus sozioekonomikoa, estatusa unibertsitateko 
egituran…)?
-Zer eragin dauka inplikatuta dauden agente ezberdinen jarrera eta 
eginbideak? Indarkeria hori betikotzen laguntzen dute ala zalantzan 
jartzen? Bietatik apur bat?

Nola gertatzen dira indarkeria sexualak unibertsitatean?



1. Indarkeria mota 

Sexu jazarpena xantaia erabiliz

2. Botere harremanak eta generoa

Dependentzia harremana dago (jazarlea Sandraren jefea delako).
Estatus eta (ziur aski) adin ezberdintasun faktorea. 
Egoera hauen inguruko sinismen sexistek jazarpena identifikatzea 
zailtzen dute.  
Indarkeria matxistaren adierazpidea da.

Kasua: Sandra



3. Parte hartzen duten/dezaketen eragile batzuk

 Departamenduko langileak
 Zentruko zuzendaritza
 Sandraren lagunak
 Lluisen lagun eta lankideak

Kasua: Sandra



1. Indarkeria mota

Sexu askatasunaren aurkako eraso transfoboa, mehatxu bidez 
 
2. Botere harremanak eta generoa

Nortasun trans* eta besteen (CIS) arteko mailakatzea. Indarkeria 
matxistaren adierazpide da. 

3. Parte hartzen duten/dezaketen eragile batzuk
  Jordiren bizkar hitz egiten aritu direnak
  Lekuko pasiboak: ikaskide eta irakaslegoa
  Jordiren lagun eta gertukoak

Kasua: Jordi



1. Indarkeria mota

Eraso sexual lesbofoboa, ahozkoa

2. Botere harremanak eta generoa

Hetero-araua eta estatus soziala. Indarkeria matxistaren adierazpide da.

3. Beste eragile batzuk
 Barre egin zutenak
 Isilik geratu zirenak
 Diskriminazio egoeraren aurrean ardura hartu zutenak
 Beste irakasleak (ez aipatuak)
 LGTBI elkarteak… (ez aipatuak)

Kasua: Irakaskuntza



1. Indarkeria mota

Eraso sexuala (gutxienez ustezkoa)

2. Botere harremanak eta generoa

Bortxaketaren kultura. Indarkeria matxistaren adierazpide da

3. Parte hartzen duten/dezaketen eragile batzuk

  Protagonistaren laguna eta berarekin festan zeudenak.
  Nola edo hala gertaeraren lekuko izan zirenak.
  Marc-ekin festan zeudenak

Kasua: unibertsitateko jaia



1. Indarkeria mota:

Jazarpena.

2. Botere harremanak eta generoa
Ez da indarkeria matxistaren adierazpide (posizio pribilegiaturik ez).
Nota hobea lortzeko irakaslea seduzitzeko mitoa

3. Parte hartzen duten/dezaketen eragile batzuk

 Gloriaren klase-kideak eta Ferran-en ikasleak
 Ferranen departamentuko kideak

Kasua: Ferran



1. Indarkeria mota

Baimen gabeko sexting-a

2. Botere-harremanak eta generoa

Irudien baimena (adostea)
Zigor sozialari lotutako etiketak (sexualki aktiboa…)
Bikote-barruko genero-indarkeria

3. Parte hartzen duten/dezaketen eragile batzuk
 Pantxoren lagunak
 Bien klasekideak
 Irakaslegoa
 Nataliaren lagunak

Kasua: Natalia eta Pantxo



Aztertu ez ditugun beste kasuak
KASUAK INDARKERIA MOTAK BOTERE-HARREMANAK

Jordi Eraso sexual transfobikoa,  bortxaketa-
mehatxua

Identitate transexuala - cis

Irakaskuntza Ahozko eraso sexual lesbofoboa Orientazio sexuala

Unibertsiteko jaia Bortxaketa Generoa

Laia  Txantai bidezko jazarpen sexuala Unibertsitateko estatusa

Generoa, adina eta posizio ekonomikoa

Fabia eta Pere Indarkeria sexuala bikote barruan Generoa, unibertsitateko rola

Guillermo Jazarpen sexuala Orientazio sexuala, unibertsitateko rola

Unibertsitateko kartela Indarkeria sexual sinbolikoa Generoa

Rocío Ahozko jazarpen sexuala Generoa, egoera administratiboa, jatorria, 
unibertsitateko posizioa

Rubén eta Ana Onarpenik gabeko praktika sexuala Generoa

Paula Eraso sexuala, sumisio kimikoa erabiliz Generoa
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