
IMHn KOMUNIKAZIO INKLUSIBOA
Hizkuntza eta irudia berdintasunez eta modu
ez sexistan erabiltzeko gida.
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Gaztelaniak eta frantsesak genero femeninoa eta maskulinoa dute.
Maskulinoa generiko gisa erabiltzen da: izendatutako errealitatea gizonek
eta emakumeek osatzen dutenean, edo errealitate horren konposizio
generikoa ezezaguna denean. Trataera horrek emakumeak "ezkutatzen"
ditu (guztiak gara gizakiak / todos somos humanos)
Euskaran ere badaude hainbat aspektu “generoz” tindatuta daudenak.
Esparru publikoan prestigioa adieraztean gizarte guzti-guztietan -euskal
gizartean ere hautematen dira genero arrakalak.
Euskaldunak elebidunak dira: Ziur aski generoei buruzko ikuspegia eta
jarrerak antzekoak izango dira erabiltzen diren bi hizkuntzetan eta bi
hizkuntzetan islatuko dira

EUSKARAREN KASUAN,  testuingurua.
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KARGU-LANBIDEAK. SA-BUKAERAKO FEMENINOAK

Gakoak 

emakume eta gizon presidenteak bildu ziren

emakume eta gizon herizain gehiago behar dira

emakume eta gizon ingeniarien biltzarra ospatu zen

Sexua zehaztu nahi bada

EMAKUMEA bistaratzeko (lanbide oso

maskulizatuetan edo alderantzizkoetan) biak

aipatu:

 desegokiak
doktoresa

alkatesa

ministra

presidenta

aktoresa 

 egokiak
doktorea

alkatea

ministroa

presidentea

aktorea

printzesa, abadesa, jainkosa, kondesa

Euskaltzaindiak onartuak:



GIZONA hitza hitz-elkartuetan

Gakoak 

 desegokiak
lege-gizona

enpresa-gizona,

industria-gizona

kultur gizona,

elizgizona,

plazagizona,

itsasgizona.

 egokiak
legelaria

enpresaria

industrialaria

kultur-pertsona, kultur-jendea, 

eliz-pertsona

plaza-pertsona

itsas-langilea

plazagizon eta plazandre (biak aipatzea)

Elhuyarrek onartua, euskaltzaindiak oraindik ez onartua:



Kargu izen-abizenen berdintasuna (eta simetria). Lehen aldian
izen abizenak aipatu. Bigarrenean abizenak bakarrik.

IBKko Ander Martiartu 

 zuzendariak eta ITSko Nerea

Olaiz zuzendariak hitzarmena

sinatu dute. Martiartu eta Olaiz

batzar orokorrean bildu ziren ildo

nagusiak zehazteko.

Lehendakaria laster iritsiko da.
(berdin du norekin datorren, bere bizkarzaina ez

badugu aipatzen, zergatik aipatu behar dugu

bikotekidea?)

IBKko Ander Martiartu

zuzendariak eta Nerea ITSko

zuzendariak hitzarmena sinatu

dute. Martiartu eta Nerea batzar

orokorrean bildu ziren ildo

nagusiak zehazteko.

Lehendakaria eta bere emaztea*

laster iritsiko dira .

Gakoak 

 desegokia  egokia



Kapazitismoa: desgaitasuna duten pertsonak diskrimitatzen dituen sistema

Gakoak 

 desegokia  egokia
desgaitasuna duen pertsona

arauz kanpoko funtzionaltasuna duen

pertsona

dibertsitate funtzionala duen pertsona

*(pertsona hauek ez dira "dibertsoak")

minusbaliatu

ezindu

elbarri

ezgaitu

 desegokia  egokia
komun/aparkaleku irisgarriakEzinduentzako komunak /

aparkalekuak



GAZTELANIATIK ITZULTZEAN, ERA SINPLEAK BILATU

Gakoak 

 desegokia  egokia
bekadunakbekak jaso zituzten pertsonak

("personas becadas"

gaztelaniaz maskulinoa

sahiestu nahi dugunean, horren

itzulpena egitean)



ETORKIN/MIGRATZAILE, hizkuntza inklusiboa

Gakoak 

 desegokia  egokia
egoera irregularrean

dagoen etorkina*

paperik gabeko etorkina*

*Aztertu etorkin edo

migratzaile, zein den

zuzenagoa

etorkin ilegala



Aitak

Semeak

Anaiak

Lehengusuak

Aiton-amona*

Gurasoak

Semea-alabak (haur-ume, txikiak badira)

Neba-arrebak

Lehengusu-lehengusinak

Asaba

"Senide" erabili zehaztasunik ez bada behar

 

Gakoak 

Senidetasuna (familian)

 desegokia  egokia



NOKA-TOKA trataera (zuka gailentzen ari da)

Gakoak 

 desegokia  egokia
Aizan! Aizak! (biak

aipatzea)

Aizank!* (oraindik

euskaltzaildiak onartu

gabe)

Aizak! (emakumeari esatea)



angelu kontrapikatuak indarra transmitizen du

(argazkia behetik gora aterata)

angelu pikatuak pertsona txikitzen du (goitik

behera)

emakumea ez alboratu, ekarri erdigunera

IRUDIAK: estereotipoak eta asimetriak ekidin



 

Informazio iturriak

https://www.ehu.eus/eu/w
eb/berdintasuna-

direccionparalaigualdad/hiz
kera-inklusiboa-gida

https://eu.wikipedia.org/wi
ki/Euskara_eta_generoa


