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Fitxa eta metodologia
Xedea: Emakumezkoen kirolak hedabide idatzietan duen
informatiboaren azterketa kuantitatibo eta kualitatiboa egitea.
Egilea: ASPIC-Comunicación,
Zuzendaritzarentzat.

Eusko

Jaurlaritzako

Gazteria

tratamendu

eta

Kirol

Aldia:
Elkarren segidako 7 egun, denboraldiko lau aldi desberdinetan
•
•
•
•

2013ko irailaren 10etik 16ra
2013ko abenduaren 10etik 16ra
2014ko martxoaren 11tik 17ra
2014ko ekainaren 10etik 16ra

Aztertutako egunkariak: 10 egunkari guztira. Horietako 8 informazio
orokorrekoak eta bi kirol arlokoak (Mundo Deportivo, euskal eremukoa, eta
Marca, Espainian hedapen zabalena duen egunkaria). Jarraian, aztertutako
egunkariak ageri dira, ordena alfabetikoan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berria
Deia
Diario de Noticias de Álava
Diario Vasco
El Correo Álava
El Correo Bizkaia
Gara
Mundo Deportivo
Noticias de Gipuzkoa
Marca

Azterketa honetan, ondorengo parametroen
emakumezkoen kirolari buruzko berri bakoitza:

arabera

baloratu

da

•
•
•
•
•
•
•
•

Berria eman duen hedabide
Egunkariko orri zenbakia
Orri bakoitia edo bikoitia
Berri garrantzitsuena, laburra(4), orri osokoa(1)
Izenburuan emakume kirolariak agertzen dira edo ez(2)
Berriak argazkia du, ez du, edo argazkian ez da emakumerik ageri
Argazkiaren tipologia: agerraldi publikoa, entrenamendua, txapelketa
Informazio-esparrua: Euskal Herrikoa, Espainiakoa, nazioartekoa(3)

(1)

Egunkariek beraiek erabiltzen dituzten parametro objektiboak erabili dira
informazioaren garrantzia baloratzeko, berriaren neurria, orriko posizioa, orri
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bakoiti edo bikoitian agertzen den, informazioarekin batera argazkia dagoen eta
abar.
(2)

Batzuetan, izenburua ekibokoa da, eta argazkiek, azpitituluek, aurre-tituluek eta
abarrek ematen digute emakumezkoen kirolaz ari den edo ez jakiteko
informazioa. Tarteka, eta nahiz eta printzipioz emakumezko inongo kirolari edo
emakumezkoen kluben izenik ez agertu, berriaren testuinguruak (azpititulua,
argazkia eta abar) eskaintzen du informazio guztia, eta emakumezkoen kirolari
buruzko informazio gisa posizionatzen du izenburua. Kontrakoa ere gertatzen
da: nahiz eta izenburuak, printzipioz, informazioa emakumezkoen kirolari
buruzkoa dela eman, emakumezkoen zein gizonezkoen kategoriak dituen
txapelketa bati buruzkoa, adibidez, testua irakurri ondoren gizonezkoen
txapelketaz bakarrik ari dela ondorioztatzen da.

(3)

Esparrua: Euskal Herrikoa, Espainiakoa edo nazioartekoa, hedabideak bere
argitalpenerako erabilitako irizpidearen arabera zehaztu da. Alde horretatik,
berri bat Euskal Herriko esparrukoa izan daiteke, nahiz eta txapelduna atleta
kenar bat izan, adibidez, txapelketa Euskal Herrian izan delako zabaldu delako
berria. Bestalde, hainbat esparrutakotzat ere har daiteke berri bat,
hedabidearen lurralde-estalduraren arabera: hala, Lara Arruabarrena
Konfederazio Kopako taldean sartu izanari buruzko informazioa Euskal Herriko
esparrukoa izango da El Diario Vasco egunkarian argitaratzen bada, eta
Espainiako esparrukoa, berriz, Marcan argitaratzen bada.

(4)

Laburrak: Azterketak laburtzat jotzen ditu egunkariaren zintak berak halakotzat
zehazten dituenak edo orrian neurri edo leku hauek dituztenak: 1 moduluko
zabalera x 1 moduluko altuera, 1x2, 2x1 edo 2x2.
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DATUAK
Txapelketa-denboraldi oso batean, hedabide idatzietan, emakumezkoen kirolari
buruzko berriei emandako tratamenduaren azterketaren emaitza da ikerketa
hau. Horretarako, txandakako lau astetan 10 egunkaritan -10 orokorrak eta 2
kirol arlokoak- argitaratutako kirol informazioen azterketa xehea egin da.
Adierazi bezala, 2013-2014 denboraldiko lau astetan egin da azterketa,
ondorengo egun hauetan, zehazki:
•

2013ko irailaren 10etik 16ra, kirol
denboraldiarekin edo denboraldihasierarekin bat etorriz.

modalitate

gehienen

aurre-

•

2013ko irailaren 10etik 16ra, liga
eta txapelketa gehienak betebetean zeuden aldian.

•

2014ko martxoaren 11tik 17ra,
ligak
eta
txapelketak
oso
aurreratuta zeudenean. Beste
hainbat txapelketa ere izan ziren
garai horretan, Neguko Paralinpiar Jokoak edo eskubaloiko edo belar
hockeyko errege eta erregina kopak, besteak beste.

•

2014ko ekainaren 10etik 16ra, ligak eta txapelketak amaituta edo
amaitzear zeudenean. Aldi horretan, bete-betean zegoen futbol
selekzioen Brasilgo Mundu Txapelketa.

“15.316 berrietatik %5 bakarrik
dira esklusiboki emakumezkoen
kirolari buruzkoak; %85
esklusiboki gizonezkoenak dira”

Aztertutako aldian, kirol arloko 15.655 berri argitaratu ziren. Horietatik 339k ez
diote egiten erreferentzia ez emakumezkoen kirolari, ez gizonezkoari, gai
generikoei baizik: natur parkeetako ekintzei, mendi-igoerei, igeriketako
zeharkaldiei, 2022ko neguko olinpiar jokoetarako finalista diren hiriei eta abar;
beraz, informazio horiek ez dira kontuan hartu. Horiek horrela, 15.316 berritara
murriztu da gizonezkoen zein emakumezkoen kirolari buruzko edozein
esparrutako berrien kopurua.
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Kopuru hori, 15.316, erabili da txosten honetako azterketa eta alderaketak
egiteko, eta %100 parametroa adierazten du.
Berri horietatik guztietatik 1.280k emakumezko kirolariak edo horien taldeak
edo ligak izendatu edo aipatzen dituzte, edo horiei buruz dihardute uneren
batean; berri guztien %8,35 da hori. Gainerakoak, 14.006, gizonezkoen
kirolari buruzkoak dira esklusiboki (%91,44). Datu horri kontrajarrita, 760
berri bakarrik dira emakumezkoen kirolari buruzkoak esklusiboki (%4,96).

Argitaratutako berriak
%5 %8

Soilik gizonenak
Soilik emakumeenak
%5

%2

Gizonezk. k.
Gizonenak
Inf. Neutroa
%85

Emakumezk.
k.

Emakum.
%95

Nolanahi ere, kontuan hartu behar da emakumezkoen kirolari buruzko
erreferentzia (1.280), kualitatiboki, izenburu batean, paragrafo nabarmendu
batean edo informazioaren azken lerroan egon daitekeela. Edo informazio
nabarmendua izan daitekeela orriaren barruan, edo informazio-modulu bateko
labur bat. Gerta daiteke, halaber, emakumezko kirolarien erreferentzia edo
aipamenik ez egotea, baina horiek argazkian edo sailkapen-taula batean
agertzea.
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AZALAK
Ia jende guztiak dakien bezala, inprimatutako hedabideen azala da berri
nagusien, garrantzitsuenen edo irakurleentzako interesgarrienen erakusleihoa.
Aztertutako aldian, emakumezko kirolariak aipatzen dituzten 26 berri agertu dira
egunkarien azaletan.
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Azaletan agertutako emakumezkoen kirolari buruzko erreferentzia hori
dagokion testuinguruan jartzeko, lehenengo orriak kirolari buruzko berriak
emateko erabiltzearen inguruko gogoeta egin behar da berriro. Gaia pixka bat
argitzeko, aste berean eta leku berean gizonezkoen kirolari eskainitako berrien
kopurua eta neurria ere kontabilizatu da.
Hedabide espezializatuetan, Mundo Deportivo eta Marca egunkarietan, azaleko
zein barruko informazio guztia kirolaren ingurukoa da, noski. Oro har, 4-7 berrik
dute lekua horietan. Azterketa honen xede den aldian, 335 berri agertu dira
guztira azalean (erdiak baino gehiago futbolari buruzkoak). Zazpi berrik bakarrik
(%2) egiten diete erreferentzia emakumezko kirolariei.
Beste 8 egunkarietan, kirolaren inguruko 297 berri agertu dira azalean. Futbola
izan da horietan protagonista nagusi. Horietatik 19 (%6,3) izan dira
emakumezkoen kirolari buruzkoak.
Hamar egunkarien azaletan agertu diren berri guztiak batzen baditugu, 632
berri ditugu guztira; horietatik %4,11 izan dira emakumezkoen kirolari
buruzkoak, izenburua azalean zutenak (26); %95,89k, berriz, ez dute
emakumezkoen kirola izendatzen edo aipatzen.
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TITULUA DUTEN BERRIAK
Gure ustez, emakumezkoen kirolari buruzko
informazioa benetan eman eta, hortaz,
bisibilizatu nahi duten berriak tituluan aipatzen
dutenak dira, eta ez gizonezkoen kirolari
buruzko informazioaren osagarri edo eranskin
gisa. Premisa horrekin, emakumezkoen kirola
nolabait aipatzen duten 1.280 berrietatik 941ek,
hau da %73,5ek, berriaren goiburuan egiten
diote erreferentzia. Horien %26,5ek, aldiz, ez
dute
izenburuan
erakusten
berriak
emakumezkoen kirolari buruzko informazioa
duela.
Ondorioa: gizonezkoen zein emakumezkoen
kirola aipatzen duten aztertutako 15.316
berrietatik 941ek azken hori aipatzen dute
izenburuan. Berri horiek berri guztien %6,14
dira. Nolanahi ere, horrek ez du esan nahi
tituluek emakumezkoen kirolari egiten diotenik
erreferentzia esklusiboki. Izan ere, ez da batere
ezohikoa
gizonezko
kirolariekin
edo
gizonezkoen kirolarekin batera agertzea.
Bederatziehun eta berrogeita bat berri horiek ez
dira
berdinak,
noski,
ezaugarri
nabarmen
“Emakumeei buruzko
desberdinak
berrien %40
dituzte.
Hala,
laburrak dira”
gehienak -%40,4
(381)laburrak
dira, eta %16,2 (153), dagokien orriko berri
garrantzitsuenak. Gainera, 34 berri orri osokoak dira, %3,6. Hogeik orri bikoitza
dute eta batek, hirukoitza.

8

MODALITATEAK
Aztertutako berriek, emakumeen kirolari
buruzkoek, 42 modalitate bildu dituzte
guztira. Alde handiarekin, eskubaloia da
arreta handiena duena, eta horren
ondoren eta distantzia dezentera, futbola
eta atletismoa. Pixka bat atzerago, tenisa,
saskibaloia, igeriketa, txirrindularitza eta
neguko kirolak daude.

“Eskubaloia da hedabideen
arreta handiena duen
emakumezko modalitatea”

Modalitateak
(berri kopuruaren arabera)
Eskubaloia

225

Futbola

152

Atletismoa

150

Tenisa

87

Saskibaloia

86

Igeriketa

75

Txirrindularitza

72

Neguko k.

61
0

50

100

150

200

250

Gainerako modalitateek 50 erreferentzia baino gutxiago dituzte: hockeya (49);
boleibola (29); piraguismoa eta triatloia (24); bela (22); mendia (19); arrauna
eta patinajea (18); gimnasia (16); golfa (14); euskal pilota (12); padela eta surfa
(11); errugbia (10). Hamar aipamenetik beherakoak: herri kirolak, taekwondoa
eta automobilismoa (8); mahai-tenisa (7); motoziklismoa (6); badmintona eta
xakea (5); slacklinea, karatea eta areto-futbola (4); judoa, ehiza eta borroka, eta
sanboa (3); halterofilia eta esgrima (2); eta petanka, hipika, boxeoa, beisbola
eta softbola, eta futbol amerikarra (1).
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LURRALDETASUNA
Lurraldetasunari dagokionez, aztertutako 1.280 berrietatik 636 (%50) euskal
esparrukoak dira, 453 (%35) espainiar esparrukoak eta 191 (%15)
nazioartekoak.

Lurralde esparrua
%15
Euskadi
%50

Espainia
Nazioartea

%35

Marca alde batera utzi eta Euskadiko egunkariak hartzen baditugu, berri
guztietatik (1.069) 629k eskaintzen dute euskal esparruko kirolari, talde, proba
edo kategorien informazioa; 293 Espainiakoak dira eta 147, nazioartekoak.
EAEri buruzko berrien ehunekoa %59ra igotzen da eta Espainiako berriena,
berriz, %27ra jaisten; nazioarteko berriak %14 dira.

Lurralde esparrua
(Marca kenduta)
%14
Euskadi
Espainia
%27

%59

Nazioartea
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ARGAZKIAK
Berri bati egunkari baten orri batean eman nahi zaion garrantzia zehazten duen
beste alderdietako bat informazioa ilustratzen duten argazkiak dira. Aztertutako
1.280 berrietatik 602k bakarrik dute irudia erantsita, eta 386 iruditan bakarrik,
hau da, %30,1ean, ageri dira emakumeak. Horrek esan nahi du
emakumezkoen kirolari buruzko informazioa ematen duten 3 berritatik batek
bakarrik duela hizpide duten emakumezko kirolariaren irudia.
Hirurehun eta laurogei eta sei horietatik %63 (245) txapelketa edo
entrenamenduetakoak dira; 80, agerraldi publikoetakoak (elkarrizketak,
prentsaurrekoak, erreportajeak@); 56k garaipenekin dute zerikusia eta
garaikurrarekin egindako posatuak dira; 4 posatuak dira eta 1 paisaia bat da.

Argazkiak
Txapelketa

Agerraldia

Garaikurrarekin

Bestelakoak

%1
%15

%21
%63
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KASUAK - ADIBIDEAK
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1. KASUA – ABIZENIK EZ
Klasiko bat da emakumezko kirolariei abizenak kentzea eta izena bakarrik
uztea; ez dio kirol arloari bakarrik eragiten, gainera.
Irailaren 12an, Serena Williamsek AEBetako Openean lortutako garaipena
jasotzen zuten hamar titulu aurkitu genituen. Bitan bakarrik ageri da abizena;
beste 8etan, izenarekin bakarrik aipatzen dute. Abizena lanbide esparruan
erabiltzen da gehienetan, eta izena, berriz, zirkulu txikiagoetan, familia
artekoetan normalean. Pertsona bati abizena kentzea meritu profesionala
kentzea da, gure ustez.
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2. KASUA – FAMILIA
Familia behin eta berriz aipatzen da emakumezko kirolarien inguruko
berrietan. Gizonezkoek, bizitza profesionala; emakumeek, familia artekoa.
Bi korrikalariren (emakume bat eta gizon bat) orri bikoitzeko erreportajea, euren
bizimoduari eta lehiatzeko moduari buruzkoa. Biek leku eta argazki-kopurua
berdina dute, baina tratamendua ez da berdina. Gizonaren kasuan, alderdi
profesionala markatzen da; emakumearenean, pertsonala eta familiarra.
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3. KASUA –

ESTEREOTIPOAK: APAINTASUNA, FEMINITATEA,
FISIKOAREN INGURUKO AIPAMENAK, PATERNALISMOA

Oso ezaguna ez den emakumezkoen kirol baten erreportajea: roller
derbyarena. Luzera bikaina, baina erreportajearen kutsua eta komentario
batzuk, oso desegokiak. "Emakume hauek erakusten duten gogortasunagatik,
neska zakarrak, oldarkorrak@ direla pentsa liteke”. Ukipen kirola egin arren
feminitatea ez dela galtzen justifikatu edo azaldu behar dela dirudi.
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Kirol-orrietatik kanpo, gimnasia erritmikoko Espainiako txapeldun den neska
bati buruzko erreportajea. Topiko guztiak: begietako dirdira, ezpainetako
irribarrea.
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Marta Mangueri elkarrizketa, Espainiako eskubaloi selekzioko golegile
nagusiari. Elkarrizketa guztiz profesionala da amaieraraino. Ezustekoa
azkeneko esaldian ematen du kazetariak “Ez esan jateko modukoa ez denik@”.
Ulertezina eta guztiz saihesgarria. Kasurik onenean, protagonista ume
bihurtzea bakarrik lortzen du komentarioak.
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Emakumezkoen Irango futbol selekzioaren Munduko Txapelketako debutari
buruzko berria. Emakume horien ausardia azpimarratzen da, horien gizartea
hain matxista izaki. Baina amaieran, topikoaz barre egiten du hedabideak: "edo
femeninoak dira, eder sentitzea gustatzen zaie, pintatu ere egiten dira
partiduetarako".
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4. KASUA –EMAKUMEZKOEN GARAIPENEK, BALORAZIO TXIKIAGOA
Egunkariak notak ematen dizkie (0tik 3ra) nabarmendu diren lau pertsonari,
garrantziaren ordenaren arabera. Williamsi puntu bat ematen diote
hamazazpigarren slama irabazi ondoren. Muniaini, puntuaziorik gorena, 21
urtetik beherakoen selekzioarekin Albaniari 2 gol sartzeagatik. Begi bistakoa da
gizonezkoen futbolaren tirania.
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Igerileku motzeko Europako Txapelketa. Belmonte eta Efimova, torneoko
kirolari onena bihurtzeko lehian. Titulua: “Erregina bat Morozov erregearentzat”.
Oso izenburu desegokia; meritua kentzen die emakumezko kirolarien
garaipenei eta Europako Txapelketan egindako lanari.
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5. KASUA – EMAKUMEZKOEN INFORMAZIOA, LABURRETAN
Laburretan eskaintzen da emakumezko kirolarien informazio gehiena.
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6.

KASUA–

EMAKUMEAREN

GORPUTZAREN

ERABILERA

MERKANTILISTA
Ez du inporta kirolaria den edo ez.
Danielle Favattori buruzko berria, argazki eta guzti; bikinian ageri da eta
Romarioren alabak sare sozialetan jarraitzaile andana duela dio. Eta?
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Hedabide batzuetan, ez da ezohikoa kirol informazioarekin batera biluzik edo
oso arropa gutxirekin dauden emakumeen argazkiak (posatuak hobe esan)
aurkitzea. Modeloak eta kirolarien bikotekideak izaten dira, futbolarienak batik
bat. Munduko Txapelketan, zaletu ‘ikusgarri’en argazki ugari argitaratu dira, bai
eta beheko berriaren parekoak ere; bertan, Argentinako selekzioko jokalari
baten neskalaguna ageri da, barruko jantzitan.

25

7. KASUA – EMAKUMEZKOEN INFORMAZIOA, ZAILA AURKITZEN
Kasu honetan, berriaren testuan ez da emakumezkoen kirolari buruzko
informaziorik ageri.
Egia esan, ez dago emakumezkoen kirolari buruzko informaziorik.
Emakumezko kirolari baten erreferentzia, besterik ez, kirolariek historian zehar
lortutako dominei buruzko koadro txiki batean.
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8. KASUA – IPUINETAKO LEXIKOA
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9. KASUA –

EMAKUMEZKOEN INFORMAZIOA, GIZONEZKOENAREN

OSAGARRI
Ez da ezohikoa kirol modalitate bereko txapelketa maskulino eta
femeninoak egun beretan izatea.
Tenisean ohikoa da (txapelketa bera izaten da) eta kasu honetan, ziklismoan.
Bi torneo desberdin dira, baina emakumezkoen informazioa gizonezkoenaren
osagarri bihurtzen da, hori baita nagusi orrian.
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10. KASUA – KIROL INFORMAZIOA EDO INTERES SOZIALEKOA
Ematen du batzuetan emakumezkoen txapelketen inguruko berriek ez
dutela garrantzi nahikorik kirol-orrietan lekua emateko, eta ‘giza interesa’
eduki behar dutela, alegia, orain arte gertakari zirenak izan behar dutela.
Berri honen protagonista Sochiko Paralinpiar Jokoetako eskiatzaile bat da.
Interes informatiboaren ardatza ez da txapelketa, ordea. Kiroletik harago,
Tatianaren bizitzaren historia dakarkigu; sei urte zituenean adoptatu zuten, eta
ama biologikoa ezagutzeko baliatu zituen jokoak.
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11. KASUA –

EMAKUMEZKO KIROLARIA, HALAKOREN BIKOTEKIDE
ETA TXANTXEN JOMUGA

Berriaren ardatza ez da emakumezkoen kirola; egia esan, gizonezkoen
zirkuituaz eta ATPKo tenislarien rankingaz dihardu. Denboraldiko sorpresetako
bat Grigor Dimitrov izan da. Emakumezko kirolariaren erreferentziak, munduko
jokalari onenetako bat den Maria Sharapovarenak, zehazki, tenislari batek
Indian Wellseko torneoko prentsa-aretoan Dimitrovi tenislari errusiarrarekin
zuen harremanari buruz egindako broma batekin du zerikusia:
-

Zein da zure Sugarpova gozoki gustukoena?
Pinpirin eta azido artekoa.
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ONDORIOAK
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KUANTITATIBOAK:
•

Kirolaren inguruko 15.655 berri aztertu dira guztira, eta 339 baztertu dira,
informazio generikoa zutelako, gizonezkoen zein emakumezkoen
kirolarekin zerikusirik ez zuena; izan ere, mendi-ibilbideei, txapelketa
jakin batzuetarako egoitza izateko hautagai ziren hiriei eta abarri
buruzkoak ziren. Horiek kenduta, 15.316 izan dira gizonezkoen,
emakumezkoen edo bien kirolari erreferentzia egin dioten berriak.
Kopuru hori -15.316- erabili da, erreferente moduan, txosten honetako
azterketa eta konparazioak egiteko, eta %100 parametroa adierazten du.

•

15.316 berrietatik 14.006, %91,4, gizonezkoen kirolari buruzkoak dira;
emakumezkoen kirolari buruzkoak, aldiz, 760 bakarrik (%4,96).

•

1.281 berrik izendatu edo aipatzen dituzte uneren batean edo beste
emakumezko kirolariak edo horien taldeak edo ligak; berri guztien %8,35
da hori. Erreferentzia horiek titulu batean, paragrafo nabarmendu batean
edo informazioaren azken lerroan aurki daitezke, baina.

•

Emakumezkoen kirolaren berri ematen duten berrien ehunekoa nahiko
egonkor mantendu da azterketaren xede izan diren asteetan,
lehenengoan izan ezik, irailekoan, ehunekoak apenas gainditzen
baitzuen %5,5a; gainerako asteetan, berriz, %8 eta %10,5 artean egon
da. Kontuan eduki behar da hilabete horretan apenas zegoela
txapelketarik abian, eta gainerako asteetan, emakumezkoen hainbat
txapelketa eta torneo garrantzitsu ari zirela jokatzen, Munduko Eskubaloi
Txapelketa, Europako Igeriketa Txapelketa, hockeyko, eskubaloiko eta
futboleko Erreginaren Kopako finalak eta abar.

•

Lurraldetasuna faktore garrantzitsua da berri bat argitaratzeko orduan.
Aztertutako 1.280 berrietatik 636 (%50) euskal esparrukoak dira; 453
(%35), Espainiakoak eta 191 (%15) nazioartekoak. Marca alde batera
utzi eta euskal esparruko 9 hedabideetan zentratzen bagara, aldatu
egiten dira ehunekoak: EAEri buruzko berrien ehunekoa %59ra igotzen
da, eta Espainiakoena %27ra jaisten; nazioarteko berrien ehunekoa
%14koa da.

•

Emakumezkoen kirolari buruzko 3 berritatik 1ek bakarrik eskaintzen du
mintzagai duten emakumezko kirolariaren irudia.

•

Argazkien %63 (245) txapelketa edo entrenamenduenak dira; 80,
agerraldi publikoenak (elkarrizketak, prentsaurrekoak, erreportajeak@);
56k garaipenekin dute zerikusia eta garaikurrarekin ateratako posatuak
dira; 4, posatuak eta bat, paisaia bat.
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•

Benetan emakumezkoen kirolari buruzko eman nahi duten berriak eta,
beraz, hori bisibilizatu nahi dutenak, tituluan aipatzen dutenak dira.
Emakumezkoen kirolari nolabait erreferentzia egiten dioten 1.280
berrietatik 941ek berriaren goiburuan aipatzen dute. Ehuneko 26,5ek,
berriz, ez dute tituluan bisibilizatzen berriak emakumezkoen kirolari
buruzko informazioa duela. Bederatziehun eta berrogeita bat berri horiek
berri guztien (15.316) %6,14 dira. Nolanahi ere, horrek ez du esan nahi
tituluek emakumezkoen kirolari bakarrik egiten diotenik erreferentzia.
(Adierazi bezala, esklusiboki emakumezkoei buruzkoak diren berriak
%4,96 dira).

•

Tituluan emakumezkoen kirolari buruzko informazioa duten 941 berrien
erdiak ia berri laburrak dira (%40,4).

•

Emakumeak protagonista dituzten 42 kirol modalitate kontatu dira
guztira. Eskubaloiak izan ditu erreferentzia gehien (225); horren ondoren
eta distantzia dezentera, futbolak (152) eta atletismoak (150).

•

Aztertutako aldian egunkarien azalean agertutako 632 berrietatik 26 izan
dira emakumeei buruzkoak, %4,11 alegia.

•

Egunkariek jarrera desberdina duten arren emakumezkoen kirolari
buruzko informazioaren inguruan, goiburu bakar batek ere ez du
gainditzen %15eko muga. Bi egunkari %12 eta %13 artean daude; lau,
%5 eta %10 artean, eta beste lau, %3 eta %4 artean. Eta informazio
gehiena laburretan ematen da.
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KUALITATIBOAK:
•

INFORMAZIO KOIUNTURALA

Emakumezkoen kirolari buruzko berri gehienak arrakasta batzuen ondorio dira,
kopako final batera, Europako txapelketa batera, munduko txapelketa batera
iritsi edo hori jokatzearena, adibidez. Berri puntualak izaten dira, alegia, inolako
jarraitutasunik ez dutenak. Gizonezkoen kirol informazioak, aldiz, taldeen
jarraipena egiteko kazetaritza-planifikazio bati erantzuten dio, aurrez zehatutako
lan-dinamika bati; hau da, gizonezko kirolarien eta horien taldeen informazio
etengabe eta konstantea eskaintzeko borondatea dago, eta astelehenetik
igandera eskaintzen da. Badira kirol sailean bertan atal finkoa duten taldeak
(egia da ia kirol bakar batez ari garela: futbolaz). Eta egunkari askok egunero
dute gordeta haientzako tarte bat. Horregatik, informazio aldetik interes
diskutigarria duten berriak ikusten ditugu askotan orri horietan.
Astean zehar, taldeen prestaketaz eta entrenamenduez hitz egiten da, eta
astea partiduarekin amaitzen da. Jarraipen handiagoa egiteko modua ematen
du eta jokalari bakoitzari buruzko berriak ere ematen dira, animo aldetik eta
fisikoki nola dauden eta abar.
Euren burua babesteko, jendeari interesatzen zaion informazioa ematen dutela
diote hedabideek, eta hala izango da askotan, seguru; baina jakin nahiko
genuke askotan ez ote diren hedabideak beraiek interesa eta beharra sortzen
dutenak, halakorik egon baino lehen. Eta irakurleak ematen diotena
kontsumitzen du, ez dagoelako ordezko informaziorik. Zirkulu itxia da, hausten
zaila. Egia da egunkari guztiek ez dutela berdin jokatzen, eta ez litzateke
bidezkoa denak abiapuntu berean jartzea, baina kasurik onenean ere,
emakumezkoen kirolari buruzko informazioa ez da kirolari eskainitako lekuaren
%13ra iristen, eta informazio horretatik gehiena formatu laburrean ematen da.
Zer gertatzen da? Ez dago emakumezkoen kirolik? Pentsa genezake
badagoela, baina ez dela kalitatekoa. Eta hori guztiz okerra da. Espainiako
kirolaren arrakasta handienak emakumeen lortu dituzte, eta Euskadira mugatuz
gero eta datuak eskuan ditugula, emakumezko kirolariak gehiago dira. Horiek
horrela, azken olinpiar jokoetan (Londres 2012) 15 gizonek eta 10 emakumek
osatutako Euskadiko espedizioak lortutako bost dominak emakumezkoek lortu
zituzten.
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•

TITULUEN GARRANTZIA

Kontuan eduki behar da egunkarien irakurleok/irakurleak titulu-jaleak
garela/direla hein handi batean. Horregatik, inozoa da berri baten azken
paragrafoan erreferentziaren bat agertzen delako emakumezkoen kirolaz ari
garela pentsatzea. Aurrerapen bat izan daiteke, baina gure ustez, horrelako
berriak ezin dira emakumezkoen kirolari buruzko benetako berritzat hartu.

•

GENEROAREN IKUSPEGIA HIZKUNTZAN

Emakumezko kirolarien ikusezintasuna berez handia izanda ere, hizkuntzak
genero ikuspegirik ez edukitzeak (berri gaztelaniaz argitaratzen denean) are
handiagoa egiten du ikusezintasun hori. Berri batzuek emakumezkoez zein
gizonekoek dihardute, baina tituluetan erabilitako hizkuntzak ez du hori islatzen.
Berri hauen tituluak irakurrita,@
‘Cinco vascos y ocho catalanes en el Mundial de Slalom Olímpico en Praga’
‘Desvelados los nombres de todos los finalistas’
@ematen du informazioa gizonezko kirolariei buruzkoa bakarrik dela. Irakurtzen
jarraitzen badugu bakarrik konturatuko gara emakumeak sartu direla eta
maskulino plurala generiko gisa erabili dela. Eta gramatikaren ikuspegitik
hizkuntzaren erabilera hori zuzena bada ere, ez da egokia emakumezko
kirolariei protagonismoa eta oihartzun handiagoa eman nahi badiegu, lehendik
ere mesede txikia egiten baitzaie alde horretatik.

•

BERRIEN GIZA DIMENTSIOA

Askotan, emakumezko kirolarien merituek ez dute hedabideetan agertzeko
beste garrantzi, antza. Eta plus bat eskatzen dute, gehigarri bat, informaziotarte hori emateko. Horiek horrela, ez da arraroa izaten emakumezko kirolarien
inguruko berrietan horien kide gizonezkoena baino hedapen sozial handiagoa
aurkitzea, kazetaritzan giza intereseko berriak direnak.
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•

EMAKUMEZKOEN INFORMAZIOA, GIZONEZKOENAREN OSAGARRI

Kirol munduan, ohikoa izaten da emakumezkoen zein gizonezkoen torneoak
aldi berean izatea. Tenisean edo atletismoan gertatzen da, besteren artean.
Halakoetan, idatzizko hedabide askok elkarren segidan edo berri berberean
bildu ohi dute bi torneoen inguruko informazioa.
Kasurik onenean, emakumezkoen informazioa –titulu propioa izaten du–
gizonezkoen informazioaren osagarri izaten da; gizonezkoenak titulu luzeagoa
izaten du, eta posizio nagusia orrian. Txarrenean, berriaren azken paragrafoan
galtzen eta desagertzen da emakumezkoen informazioa.
Ohikoa izaten da, halaber, kirol modalitate bereko emakumezkoen hainbat
talderen informazioa berri bakar batean biltzea.

•

FAMILIA, ELEMENTU ERREPIKARIA

Aurreko elementuari lotuta, familiari buruzko aipamenak ditugu. Etengabeak
dira emakumezko kirolarien egoera zibilari eta bizitza pertsonalari buruzko
erreferentziak, kirolean egindako lorpenak senideek emandako babesarekin
lotzeraino. Horrela, eskubide osoz merezi duten protagonismoa kenduta. Ondo
legoke gizonezkoekin zein emakumezkoekin irizpide bera erabiltzen saiatzea.
Emakumezko kirolariei buruzko erreportaje bat egiten denena, aspertzeraino
erabiltzen den komodina bihurtu da familia arteko bizitzaren eta lanaren arteko
uztartzea, erreportajea gizonezkoei buruzkoa denean ez bezala. Horregatik eta
informazioarentzat gai garrantzitsua ez bada, uste dugu halako erreferentziak
saihestu beharko liratekeela, ez liratekeela besterik gabe erabili beharko,
alegia.
Beste alderdi azpimarragarrietako bat emakumezko kirolarien inguruk klixeena
da, horien feminitatearekin zerikusia dutenena edo, hobe esan, kirola eginda
feminitate hori galtzearekin. Argi geratzen da horrelako esaldietan: “bestela
badirudi ere, oso pertxentak eta femeninoak dira” edo “"Emakume hauek
erakusten duten gogortasunagatik, neska zakarrak, oldarkorrak direla pentsa
liteke”. Azken batean, gizonezkoa handinahiarekin eta ahaleginarekin lotzen da
oraindik, eta emakumezkoa, sentikortasunarekin eta xalotasunarekin.
Horrekin lotuta, ohikoa da emakumezko kirolarien fisikoari buruzko
erreferentziak aurkitzea, gizonezkoetan aurkitzen ez ditugunak, esaldi
paternalistak, eta maitagarrien ipuinetako lexikoa, emakumezko kirolariekin
lotuta, eta horrek profesionaltasuna kentzen die horien irudiari, noski.
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Azken batean, kirola zabaltzeko ez ezik herritarren artean eta bereziki gure
inguruko elitea osatzen duten edo etorkizunean osatuko duten emakumeen
artean (neskak, nerabeak eta helduak) kirola sustatzeko baliabide
garrantzitsuenetakoak dira hedabideak.
Hori dela-eta, oso interesgarria da horiekin elkarlanean lan egitea eta
emakumezkoen kirolari eskainitako berri-kopurua pixkanaka handitzeko
baliabideak aurkitzea batetik, eta bestetik, horien kalitate handiagoa, genero
ikuspegia sartuta eta mentalitate aldaketa sustatuta, emakumezko kirolariekin
lotutako estereotipoak desagerrarazteko.
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ERANSKINA

40

DXTFEM.COM

Interesgarri deritzogu azterketa honetan Arabako Kirol Prentsa Elkarteko kide
aktibo batzuek abian jarritatako ekimena jasotzeari. ‘Dxtfem’ da kazetariek
beraiek eurek lan egiten duten hedabideetan atzemandako gabezien aitortzaren
froga, eta web orri baten eta sare sozialen bidez emakumezkoen kirola nolabait
ikusgai egitea erabaki dute. Horrekin batera, emakumezkoen kirola ikusgai
egiteko jardunaldi bat antolatu dute azken bi urteotan, eta emakumezko
kirolariek eta euren taldeek euren modalitateak lantzen dituzte hiriko hainbat
eremu publikotan.
Hauxe dio dxtfem.com-eko aurkezpenak:
“Abian gara dagoeneko. Ikusgai da Dxtfem, ikusgaitasun hori Arabako emakumezkoen kirolera
zabaltzeko plataforma. Emakume garailez, langilez, borrokalariz beteriko proiektua da; azken
batean, euren bidegabeko anonimotasunetik, askotan, hobeak izateko, irabazteko eta baita
galtzeko ere entrenatzen eta lehiatzen diren emakume borrokalariz.
Kirolak hainbat alderdi ditu, baina emakumezkoen kirolak presentzia eta kontzientzia defizita
dauka.
Olinpiar jokoetako dominek, Europako tituluek edo mundukoek sakrifizio handi batekin euren
mugak gainditzeko eta loria lortzeko gai diren emakumeak erakusten dizkigute, loria iragankorra
izaki, berriz ere kirolean bigarren planoan jartzen baditu ere.
Dxtfem femeninoan mintzo da. Eliteko kiroletik hasi eta eskola-kiroleraino, denek dute kirolaren
erakusleiho honen parte izateko arrazoiren bat.
Dxtfem pluralean mintzo da, gizarteko esparru guztietara heltzea baita gure asmoa, horien
errealitatea, zuena, islatzeko.
Emakumezko kirolarien eskutik hazteko eta Araban erreferentziako web orri bihurtzeko sortu da
Dxtfem.
Zuei esker sortu da Dxtfem, azkenean argitara atera den proiektu honen protagonista handiei
esker”.
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