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Xedea: Emakumeen kirolak prentsa idatzian duen presentziaren eta
informazio-trataeraren azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egitea.
Azterketa-egunak: 2013ko apirilaren 10etik maiatzaren 31ra arte (52 egun).
Egileak: Aspic-Comunicación.
Erabilitako metodologia eta materiala: 10 egunkari. Haietatik 8 informazio
orokorrekoak dira eta bi kirol egunkariak (bata, Mundo Deportivo,
EAEren eremukoa da; eta bestea, Marca, Espainian gehien saltzen
dena).
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METODOLOGIA
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Hizkuntza Politika eta Kultura
Sailaren
Gazteria
eta
Kirol
Zuzendaritzak eskatuta egin da
azterketa, eta hau du xede:
emakumeen
kirolak
komunikabideetan zer trataera duen
aztertzea, ikuspuntu kuantitatibotik
zein kualitatibotik.
Horretarako, hamar egunkari aztertu
dira hilabete eta erdi inguruko
epean.
Guztira,
emakumeen
kirolarekin zerikusia duten 1.551

"Emakumeen kirolari
buruzko 1.551 albiste,
52 egunetan aztertutakoak"

albiste jaso dira, alderdi eta trataera
askotarikoak guztiak.
Azterketari dagokionez, merezi du
adieraztea
kirol
arloko
ligak
amaitzen ari ziren unean egin zela,
eta hortaz, berebiziko garrantzia
duten kirol albiste ugari izaten diren
garaian egin zela. Horrexegatik
erreparatu behar zaio gehiago, gure
ustez, informazioari. Kirol albiste
horiek, besteak beste, gai hauei
buruzkoak dira: tituluak lortzeagatiko
(liga, kopa…) borroka, kategoriaz
igotzeagatiko borroka eta kategoriaz
ez jaisteagatiko borroka. Egoera
horretan egon dira emakumezkoen
zenbait kirol talde; besteak beste,
eskubaloian Bera Bera, hockeyan
Real Sociedad (ligako txapeldunak

biak, dagozkien modalitatean) eta
futbolean
Athletic
(ligako
txapeldunordea).
Interesgarria
litzateke
urteko
beste
garai
batzuetan egitea azterketa, edo
hobe, lehiaketak irauten duen
denboraldi osoan egitea. Izan ere,
horrela, jakin ahal izango genuke
prentsan
jarraipena
denboraldi
osoan egin zaion, edo, adierazi
bezala, kirol garai edo kirol lorpen
jakinetan egin zaion; hau da, lehen
aipatutako
lorpenak
direla-eta
egindakoak diren:
Kirolari buruzko atalean egunkari
bakoitzak egunean zenbat orrialde
eskaintzen dizkion eta azalean kirol
albisteak zer maiztasunaz ageri
diren zenbatu da azterlan honetan.
Azterlan
honetan,
egunkari
bakoitzak kirol atalari zenbat orrialde
eskaintzen dizkion eta kirol albisteak
azalean zenbatetan argitaratzen
dituen zenbatu dugu. Izan ere,
horrela, jakingo dugu zenbateko
garrantzia eta eragina duen kirol
informazioak oro har komunikabide
bakoitzarentzat.
Bestalde,
kirol
informazio
orokorrarekiko
emakumeen kirolari buruz egunkari
bakoitzak zer albiste-proportzio
eskaintzen
dion
jakiteak
oso
informazio baliagarria ematen digu.
Horri buruzko ondorioak ateratzeko,
aste bat aukeratu da ausaz –
apirilaren 23tik 29ra (asteartetik
astelehenera bitarteko aste osoa,
kirol
egunkarietako
lan-sistema
kontuan hartuta)–, eta txosten hau
osatzeko interesatzen zaizkigun
albiste guztiak zenbatu dira.
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Gainera, albisteak banan-banan
baloratu dira azterlan honetan,
parametro hauek kontuan hartuta:












Zer komunikabidetan agertu
den
Egunkariko zer orrialdetan
agertu den
Orrialde bikoitia edo bakoitia
den
Tamaina eta lekua orrialdearen
barruan(1):
albiste
garrantzitsuena,
laburra(2),
orrialde osoa, bi orrialde…
Titularrean
emakumeak
aipatzen diren ala ez(3)
Albistea
argazkiarekin,
argazkirik
gabe
edo
emakumerik ageri ez den
argazkiarekin argitaratu den
agerraldi
publikoa,
entrenamendua,
lehiaketa,
posea
Informazio-eremua:
Euskal
Autonomia
Erkidegoa,
(4)
Espainia, nazioartea

Astelehena da kirol albiste gehien
argitaratzen den asteko eguna.
Erabat logikoa, kontuan hartu behar
baita lehiaketa, txapelketa, liga eta
antzekoak ia beti asteburuetan, eta,
batez ere, igandeetan izaten direla.
Horrez gain, kontuan hartu behar da
gaurkotasun-albiste gutxiago izaten
direla asteburuetan, besteak beste,
politikaren
eta
ekonomiaren
inguruko jardueren kopuruak behera
egiten baitu. Horren guztiaren
ondorioz,
astelehenetan
kirol

informazioa erabateko protagonista
da egunkarietan.

"Kirolari buruzko
informazioko
20 orri, batez beste,
egunkari bakoitzeko"

Egun horretan, egunkari guztietan
20 orrialde baino gehiago zenbatu
genituen kirol atalean, eta egunkari
horiek, orotara, 56 eta 64 orrialde
bitartean (Gara eta Deia) eta 80 eta
88 orrialde bitartean (Arabako Diario
de Noticias eta El Correo) dituzte.
Batez bestekotik gora dago Diario
Vasco
egunkaria;
izan
ere,
aztertutako
epe
horretan,
30
orrialdetik gora eskaintzen dizkio,
batez beste. 34, 30, 30, 34, 26, 33
orrialde, eta, guztira, 75-85 orrialde
izaten ditu.
Euskal prentsaren barruan, joera
horretatik kanpo dago Berria
egunkaria. Izan ere, astelehenetan
ez da argitaratzen eta asteko
gainerako
egunetan
beste
egunkariek baino tarte txikiagoa
eskaintzen dio kirolari (3 eta 6
orrialde bitartean). Dena dela,
kontuan izan behar da gainerakoek
baino orrialde gutxiago dituela
Berria egunkariak; hain zuzen, 48
orrialde inguru.

(1) Kazetaritzako parametro objektiboak erabili dira –egunkariek berek erabiltzen dituztenak–,
informazioaren garrantzia baloratzeko. Besteak beste: zer tamaina duen albisteak, orrialde
barruan non dagoen, orrialde bakoitia ala bikoitia den eta informazioarekin batera argazkia
ageri den.
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(2) Azterlan honetarako, egunkariak berak albiste laburtzat hartzen duena hartu da kontuan
albiste laburra dela esateko, edo albistearen tamainak edo orrialde barruko kokapenak neurri
hauek hartzen dituena da: modulu bateko zabalera x modulu bateko altuera; modulu bateko
zabalera x bi moduluko altuera; bi moduluko zabalera x modulu bateko altuera; eta bi moduluko
zabalera x bi moduluko altuera.
(3) Batzuetan titularra ekibokoa izaten da, eta emakumeen kirolaz ari den edo ez den ari
jakiteko beharrezkoa den informazioa argazkiek, azpititularrek, aurretitularrek eta abarrek
ematen digute. Gertatu da emakumezko kirolaririk edo emakumeen talderik ez agertzea, baina
albistearen testuinguruak (azpititularra, argazkia, etab.) adieraztea titularra emakumeen kirolari
buruzkoa dela. Aurkakoa ere gertatu da; hau da, titularra irakurri eta emakumeen kirolari
buruzko albistetzat hartzea –gizonezkoen eta emakumezkoen kategoriak dituen lehiaketa
delako–, eta testua irakurri ondoren, gizonezkoen lehiaketari buruzko albistea baino ez dela
konturatzea.
(4) Euskal Autonomia, Espainia edo nazioartea den eremua erabakitzeko, komunikabideak
berak albistea argitaratzeko aukeratu duen irizpidea hartu da kontuan. Hau da, albiste bat
EAEren eremukoa izan daiteke, nahiz irabazlea, esaterako, kenyarra izan; gerta baitateke
albistea argitara ematea, EAEko lurraldean egindako txapelketa delako.

Bestalde, albiste

berbera eremu desberdinetan kataloga daiteke, komunikabideak duen lurralde-estalduraren
arabera; hau da, Lara Arruabarrena Konfederazio Kopako taldean hartu dutelako informazioa
EAEren eremukoa izango da Diario Vasco egunkarian argitaratzen bada, eta Espainiaren
eremukoa, Marca egunkarian argitaratzen bada.
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DATUAK
Aztertutako 52 egunetan 1.551
albiste jaso dira, honela banatuta:

Albisteen kopurua egunkariko
2013ko apirilaren 10etik maiatzaren 31ra

4,6%

Mundo Deportivo

4% 3%

Gara
26%

5,5%
6%

Diario Vasco
Marca
Noticias de Gipuzkoa
El Correo (ed. Álava)

9%

Deia
16%
12%

Berria
Diario Noticias de Álava

13%

Emakumeen kirolari buruzko albistekopuru handien argitaratu duen
egunkaria, termino absolututan,
Erdi-maila
Mundo Deportivo
GARA
DIARIO VASCO
MARCA
NOTICIAS DE GIPUZKOA
EL CORREO (ARABA)
DEIA
BERRIA
Diario de Noticias (Araba)
El Correo (Bizkaia)

El Correo (ed. Bizkaia)

Mundo Deportivo da; hain zuzen,
kirol informazioa bakarrik lantzen
duen egunkarietako bat.
Informazio kopurua
420
246
208
181
146
94
86
72
58
40

%
27
16
13
12
9
6
5,5
4,6
4
3
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Nahiz hasieran kontrakoa uste izan,
Bi kirol egunkari horiek alde batera
Marca kirol egunkari nagusia ez da
utzi
eta
Euskal
Autonomia
leku gehien eskaintzen diona
Erkidegoaren eremuari erreparatuz
emakumeen kirolari; izan ere,
gero, emaitza desberdina da
zerrendan
nabarmen. Guztira,
laugarrena
da.
950 albiste jaso
Kontuan izan behar
dira eta Gara da
da, gainera, Mundo "Gara da emakumeen kirolari
emakumeen
Deportivo
zein
kirolari
buruzko
tarterik handiena eskaintzen
Marca
albiste
gehien
dion egunkaria"
egunkarietako
argitaratu
dituen
orrialde
guztiegunkaria
(246
albiste).
guztiak
kirol
albisteei buruzkoak
direla. Beraz, pentsatzekoa zen
emakumeen kirolari buruzko albiste
gehiago izango zituztela, baina ez
da horrela.
Erdi-maila
GARA
DIARIO VASCO
NOTICIAS DE GIPUZKOA
EL CORREO (ARABA)
DEIA
BERRIA
Diario de Noticias (Araba)
El Correo (Bizkaia)

% (kirolegunkaririk gabe)
26
22
15
10
9
7
6
4

Albisteen kopurua
egunkariko
(M. Deportivo eta Marca izan ezik)
2013ko apirilaren 10etik maiatzaren 31ra
Gara
6% 4%
7%

27%

Diario Vasco
Noticias de Gipuzkoa

9%
El Correo (ed. Álava)
10%
22%
15%

Deia
Berria
Diario Noticias de
Álava
El Correo (ed. Bizkaia)
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ALBISTEEN % 5,9 DIRA EMAKUMEZKOEI BURUZKOAK
Emakumeen
kirolari
buruzko
albisteei prentsan zer trataera
ematen
dioten
jakiteko
parametroetako
bat
hau
da:
denbora-epe jakin batean argitaratu
den
kirol
albiste
orokorren
kopuruaren eta denbora-epe berean
argitaratu den emakumeen kirol
albisteen kopuruaren arteko aldea.
Helburua hori izanik, apirilaren 23tik
29ra bitartean, aztergai ditugun 10
egunkarietan argitaratu diren kirol
albiste guztiak zenbatu ditugu.
Denbora-epe
horretan,
guztira,
3.718 albiste argitaratu ziren guztira,
eta
haietatik,
1.101
Marca
egunkarian. Bestalde, emakumeen
kirolari buruzko informazioa duten
albisteen portzentajeari dagokionez,
albiste guztien % 5,9k soilik
aipatzen ditu emakumeen taldeak,
kategoriak
edo
emakumezko
kirolariak; edo beste modu batera
esanda, kirol informazioen ia %
APIRILAK 23 - 29
GARA
BERRIA
EL CORREO (ARABA)
DIARIO VASCO
MUNDO DEPORTIVO
DEIA
NOTICIAS DE GIPUZKOA
DIARIO NOTICIAS (ARABA)
EL CORREO (BIZKAIA)
MARCA
Guztizkoa

95 gizonezko kirolei edo kirolariei
buruzkoak bakarrik dira.

"Kirolari buruzko
informazioen % 95ek gizonen
kirola dute hizpide"

Titularrei
dagokienez,
Gara
egunkarian
aipatzen
dira
emakumeen
kirolari
buruzko
albisteen ehuneko handiena, %
11,50. Marca kirol egunkariak,
berriz, 23tik 29ra bitarteko astean,
kirol informazioaren % 2,90 bakarrik
zen emakumeen taldeei, kategoriei
edo
emakumezko
kirolariei
buruzkoa. Oso datu deigarria da,
kirolari
buruzko
informazioko
egunkaria baita.

KIROL

EMAKUMEEN KIROL

ALBISTEAK

ALBISTEAK

252
91
231
306
921
193
236
212
175
1.101
3.718

29
8
20
25
65
13
15
10
6
32
223

%

11,50
8,79
8,65
8,16
7,05
6,73
6,35
4,71
3,42
2,90
5,9
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LURRALDETASUNA
Lurraldetasunari
dagokionez,
aipatutako epean aztertutako 1.551
albiste horietatik, 965 dira (% 62)

EAEren eremukoak, 433 (% 28)
Espainiaren eremukoak eta 153
(% 10) nazioartearen eremukoak.

Lurralde-eremua
Apirilaren 10etik maiatzaren 31ra
10%
EAE
28%

Espainia
Nazioartea

62%

Marca egunkaria kontuan hartu
gabe eta EAEren lurralde-eremuko
egunkariei
erreparatuta,
albiste
guztien 963k ematen dute EAEren
eremuko kirolariei, taldeei, lehiaketei
eta kategoriei buruzko informazioa;

286 albistek, berriz, Espainiaren
eremukoei buruzkoa; eta 125ek
nazioartearen eremukoei buruzkoa.
EAEren
eremuko
informazioen
portzentajea % 70 da, Espainiaren
eremukoa, berriz, % 21.

Lurralde eremua(Marka gabe)
Apirilaren 10etik maiatzaren 31ra
9%

EAE

21%

Espainia
70%

Nazioartea
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KIROL DIZIPLINAK
Aztertutako albisteek 49 kirol diziplinari buruzko informazioa ematen dute:

Diziplinak
(albiste kopuruaren arabera)
Eskubaloia
Futbola
Tenisa
Atletismoa
Hockeya
Saskibaloia
Txirrindularitza
Arraunketa
Bela
Triathloia
0

50

Beste batzuk

100

150

200

Albisteen
kop.

Waterpoloa
Errugbia
Golfa
Boleibola
Gimnasia

27
26

Automobilismoa
Areto-futbola
Gimnastika erritmikoa
Motoak
Karatea
Pilota
Igeriketa
Kurlinga
Surfa
Padela
Halterofilia
Mahai-tenisa
Judoa
Taekwondoa
Mendia/alpinismoa

18

24
22

17
15

12
11

10
9
8
5

250

300

350

Beste batzuk
Badmingtona
sinkronizatua
Borroka
Hipika
Hondartzaboleibola
Boxeoa
Patinajea
Kartinga
Herri kirolak
Giza probak
Triala
Xakea
Softbola
Eskia
Futbol amerikarra
Aerobica
Multikirola
Piraguismoa
Sokatira

400

450

Albisteen
kop.
5

4

3
2

1
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Kirol
diziplinei
dagokienez,
eskubaloiaz argitaratu dira albiste
gehien; guztira, 426 (% 24,9);
zerrendan atzetik daude futbola,
tenisa, atletismoa, hockeya eta

"Bera Berak aipamenen
lehen postura eraman du
eskubaloia"

saskibaloia. Diziplina horiei guztiei
buruz 100 aipamen edo albiste
baino gehiago argitaratu dira; hain
zuzen, 195, 184, 170, 143 eta 124,

hurrenez hurren. Albiste guztien %
70 sei kirol diziplina horiek osatzen
dute. Eta gainerako diziplinekiko
aldea handi samarra da. 10
aipamenetik 50 aipamen bitartean
egin dira kirol diziplina hauei buruz:
txirrindularitza 50; arrauna 46; bela
31; triatloia 28; waterpoloa 27; golfa
eta errugbia 26; boleibola 24;
gimnasia 22; areto-futbola eta
automobilismoa 18; karatea, pilota
eta motoak 15; igeriketa 12; padela,
surfa eta kurlinga 11; halterofilia eta
mahai-tenisa 10. Gainerakoak 10
aldiz baino gutxiagotan aipatu
dituzte.

TITULARRAK ETA EMAKUMEEN KIROLA
Orain arte ez da kontuan hartu
emakumeen kirolari, talde zein
kategoriari edo emakumezko kirolari
buruz argitaratutako albisteak testua
osorik berak bakarrik hartzen duen
edo
gizonen
kirolari
buruzko
albistearekin batera argitaratu den.
Hau da, albisteari zenbateko
garrantzia eman dioten jakiteko
kontuan izan da zer tamaina duen
eta zenbat leku hartzen duen
orrialdean,
albistea
titularrean
aipatzen den, argazki eta guzti
argitaratu den eta egunkariaren
azalean argitaratu den.

informazio guztien % 25ek ez du
inola ere jakinarazten titularrean
albiste horrek ere ematen duela
emakumeen
kirolari
buruzko
informazioa.

Titularrean agertzea garrantzitsua
da prentsak emakumeen kirolari
ematen dion tartea eta tratamendua
ebaluatzeko.
Aztertutako
1.551
albisteetatik 1.162 albistetan soilik
aipatzen dira titularrean. Hau da,

titularrak berak ez duela aipatzen
emakumeen
kirolari
buruzko
informazioa dela. Albiste batzuetan,
esate baterako, ez dira ageri talde
edo kirolari protagonisten izenak.
Halakoetan,
albistearen

Merezi du aipatzea, zenbaitetan,

"Emakumeen kirolari
buruzko berrien titularren
% 25ek emakumea
ezkutatzen du"
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testuinguruak
(azpititularrak,
aurretitularrak, argazkiak, etab.)
laguntzen du jakinarazten titularrean

adierazitako emakumeen
buruzko informazioa den.

kirolari
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Albisteen % 25 hori alde batera utzi
eta gainerako 1.162 albisteei
erreparatuko
diegu.
Haietan,
emakumeen kirola nolabait ere
adierazten da titularrean, eta
hasiera
batean
eta
arrazoi

"Emakumeen kirolari
buruzko informazioen % 36,7
berri laburrak dira"

horrexegatik
dira
emakumeen
kirolari
buruzko
informazio
garrantzitsua
duten
albisteak;
emakumeen kirola da informazio
nagusia, eta ez gizonen kirolari

buruzko albiste nagusiaren osagarri
edo eranskin bat.
1.162 albiste horien trataera ez da
berdina, nahiz albisteen kopuru
handi bat albiste laburrak diren; hain
zuzen ere, % 36,7 (427). Albisteen
% 15,9 (185) orrialdeko albiste
garrantzitsuenak direla esan daiteke
(orrialdearen hasieran, argazki eta
guzti ageri dira eta gainerakoek
baino modulu gehiago hartzen
dituzte). Eta % 4,2 (49) eta % 2,6
(31) orrialde osokoak eta bi
orrialdekoak dira, hurrenez hurren.
Bakar-bakarrik 31 albisteren kasuan
–hau da, % 26– hartu da
egunkariaren
azalean
jartzeko
moduko garrantzia duen albistetzat.
Halaber, hiru orrialdeko bi zenbatu
dira.

ARGAZKIAK
Egunkariko orrialdearen barruan
albisteari
zenbateko
garrantzia
eman dioten zehazteko beste
alderdietako bat da albistearekin
batera argazkia argitaratu den
aztertzea. Guztira, 1.551 albiste
aztertu ditugu, eta haietatik 637
soilik argitaratu dira argazkiarekin,
eta bakar-bakarrik 554 argazkitan
ageri dira emakumeak; hau da,
argazki guztien % 35,7n ageri dira.
Aipatutako 554 argazki horietatik,
erdia
baino
gehiago
(315)
lehiaketetan ateratakoak dira; 117
agerraldi publikoetan ateratakoak
(elkarrizketak,
prentsaurrekoak,
erreportajeak…);
87
argazkik

"Berrien % 35,7k emakumeen
argazkiak dituzte"

garaipenekin
dute
zerikusia,
jokalekuan bertan trofeoa eskuetan
dutela, ongietorri ofizialetan eta
antzekoetan ateratakoak; eta 6
posean daudela ateratakoak (moda,
playboy…).

12

Argazkiak
Lehiaketa
13%

1%

Prentsaurrekoa

5%

Trofeoarekin

49%

14%

Entrenatzen

Posatua
18%

Ez dago emakumerik

AZALAK
Lehen
ere
azaldu
dugunez,
azterlana egin den urte-garaian

"Athletic Club, Bera Bera eta
Errealeko hockey taldea dira
azal gehien hartzen
dituztenak"

zenbait
taldek
garaipen
garrantzitsuak lortu dituzte, bai eta
tituluak ere. Hori hala izanik,

aparteko protagonismoa izan dute
garai jakinetan,
urteko
beste
edozein garaitan nekez izango
luketena. Izan ere, 31 azal zenbatu
dira, eta haietatik 16 lau egunetan
bakarrik
argitaratutakoak
dira
(maiatzaren 5ean, 6an, 12an eta
13an).
Azalean
argitaratutako
albisteek honako hauekin dute
zerikusia: ligako titulua lortzeko
Athletic Club (futbola) taldearen
azken
partida,
Bera
Bera
(eskubaloia) taldearen garaipena
eta
Real
Sociedad
(hockey)
taldearen garaipena.

Ehuneko horiek kalkulatzeko emakumeen kirol
albiste guztien % 5,9 hartu da oinarri, eta ez kirol
albiste guztiak.
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KASUAK - ADIBIDEAK
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1. ADIBIDEA - 2. MAILAN
Azterlana egitean, askotan egiaztatu dugu emakumezko kirolariei buruzko
albisteak edo emakumeen lehiaketa baten emaitzak albiste nagusien osagarri
gisa adierazten direla. Albiste nagusi horiek, berriz, gizonezko lehiaketen
emaitzen berri ematen dute, eta orrialdearen zatirik handiena hartzen dute.
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Beste batzuetan, emakumeen lehiaketa bati buruzko informazioari ez diote
titularrik ere eskaintzen, eta paragrafo bakarrean ematen da haren berri; eta
kasurik onenean, tarteki batean nabarmenduta. Baina askotan, hori ere ez.
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2. ADIBIDEA – EMAKUMEAK ETA HAURRAK
Ez da ezohikoa emakumeen kategorien emaitzei buruzko informazioa azken
paragrafoan edo azken lerroan irakurtzea, eta horrez gain, gazteen kategorien
mailako informazioarekin batera irakurtzea. Hori hala gertatu da, esate
baterako, arraunean. Hainbat alorretan emakumeak eta haurrak bateratzearena
ez da oraingo kontua, etengabe egin baita orain arte.
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3. ADIBIDEA – ABIZENIK GABEKO IZENAK
Ohikoa izaten da emakumezko kirolariak aipatzean, izena bakarrik adieraztea,
abizenik gabe; eta lehiaren kategoria edozein dela gertatzen da hori, baina,
batez ere, tenisean: Serena, Garbiñe, Lara… Zenbait albistetan, gainera,
gizonezkoen eta emakumezkoen berri ematerakoan, gizonak abizenez aipatzen
ditu eta emakumeak izenez, titular berean.

Artikulu horretan, emakumeen taldearen izena aipatu
ere ez du egiten, eta el femenino esanda aipatzen du
zuzenean.
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4. ADIBIDEA – IKUSEZINAK
Gaztelaniaz idatzitako albisteetan, generikoaren erabilerak, zenbaitetan, ez ditu
emakumeak kontuan hartzen, eta beste batzuetan, ikusezin egiten ditu. Esate
baterako, titular hauetan.

Titularrak ez du zehazten emakumerik dagoen: parte-hartzaileen artean agian
ez dago emakumerik, edo emakume bat edo bi ere bai. Testua irakurrita soilik
jakin daiteke, baietz, badela emakumezko bat taldean. Eta antzekoa gertatzen
da hurrengo albistean.
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5. ADIBIDEA – LORPENAK TXIKIAGO EGITEA
Emakumeen eta gizonen kategoriak batera lehiatzen diren txapelketetan,
ohikoa izaten da lehendabizi gizonezkoen emaitzak eta gizonezko irabazlearen
izena aipatzea, eta ondoren, emakumezkoen kategoriako irabazlearen izena
aipatzea. Pentsa daiteke mekanikoki egiten dela hori horrela. Izan ere, Madrilgo
maratoiari buruz argitaratutako albiste horretan gertatzen denez, albiste
nagusia gizonezko irabazleari buruzkoa da, eta emakumezko irabazlearen berri
albiste txikiagoan ematen da, Un sprint en familia titularraren bidez adieraziz
(nahiz baziren 15 urte emakume korrikalari espainiar batek ez zuela Madrilgo
maratoia irabazi).
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Gasteizko Martin Fiz maratoiari buruzko albiste honetan, berriz, emakumeen
kategoriari buruzko informazioa azken paragrafoan ageri da, nahiz irabazlea
arabarra izan. Hiru argazki hauetako bakar batean ere ez da emakumezko
kirolaririk ageri.
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6. ADIBIDEA – KIROLA GIZONEZKOENA DA
Egiaztatu dugu kirola gizonezko kategoriekin soilik lotzen dela, oro har. Hori
hala dela agerian geratzen da albiste honetan. Gizonezkoen kategoria
izendatzeko Open bakarrik erabiltzen da, eta emakumezkoen kategoria
izendatzeko, ordea, Open chicas.
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7. ADIBIDEA – FAMILIARI BURUZKO ERREFERENTZIAK
Ohikoak izaten dira, baita ere, emakumezko kirolarien familiei buruzko
aipamenak. Emakume gazteak badira, gurasoak aipatzen dira, eta gainerako
emakumeen kasuan, seme-alabak eta senarra.

25

Kasu horretan, esaterako, Veiga hiru seme-alabekin eta koinatuarekin ageri da,
lasterketan erbia izan zuena.
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8. ADIBIDEA – KLUBAREN IZENA EZ AL DA NAHIKOA?
Zenbaitetan, kluba oso ezaguna izan arren eta astez aste klubari buruzko
albisteak argitaratu arren, une jakinetan ezinbestekotzat hartzen da titularrean
adieraztea emakumezko talde batez ari garela, nahiz aurreko albisteetan
beharrezkotzat ez hartu.
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9. ADIBIDEA – HAURDUNALDIEN ETA AMA BERRIEN AIPAMENAK
Ohikoa izaten da, halaber, eliteko kirolarien haurdunaldiei eta ama izatearen
esperientziei buruzko aipamenak egitea. Erreportaje bereziak ere egiten dira,
eta emakumeen kirolaren egoera orokorrari buruz idazteko baliatzen dituzte
batzuetan.
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10. ADIBIDEA - BATERATZEA
Emakume kirolarien egoera ekonomikoa eta bideragarritasuna ez da samurra,
ez eta etorkizun profesionala ere. Gai horri buruzko albisteak noizean behin
argitaratzen dira prentsan; esaterako, Realeko hockey jokalari bati eta Bera
Bera taldeko jokalari bati egindako elkarrizketa. Bertan, ikasketak eta lana
kirolarekin nola bateratzen duten azaltzen dute.
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11. ADIBIDEA - SEXISMOA
Beste gai batzuei buruzko erreferentziak ere egiten dira. Esate baterako,
kirolean emakumearen erabilera sexista egiten dela aipatu izan da. Adibide
honetan, adibidez; gainera, kirol alorreko orrialdetatik kanpo aipatu zen albistea.
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12. ADIBIDEA - ESTEREOTIPOAK
Oraindik ere emakumezko kirolarien edertasunarekin zerikusia duten
estereotipoak agertzen dira, bai eta emakumeengan asko balioesten diren
bertuteekin zerikusia dutenak ere, sinpatia eta tratu atsegina, esaterako. Albiste
honen paragrafoetako baten hasiera da aipatutakoaren adibide bat (Guapa,
simpática…).
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13. ADIBIDEA – MASKULINIZAZIOA
Nascar txapelketan, erregaia hornitzeko taldean parte hartzen duen
lehendabiziko emakumeari buruzko erreportajea; zeregin horretan gizonezkoak
aritu izan dira, eta, dirudienez, indar handia eduki behar da horretan aritzeko.
Erreportajearen titularrak adore handia eragiten du (Conquista a pulso), baina
testuan joera sexistako esaldiak irakur daitezke (Reúne tanta fuerza como un
hombre en un cuerpo tan femenino como el que más); gainera, esaldiarekin
batera pose erakargarrian ateratako argazkia jarri dute.
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María Herrerari buruzko erreportajea; bera da zirkuitu profesionalean motolasterketa batean garaipena lortzen duen lehendabiziko emakumea. Argazkioinak, berriz, aparteko aipamena merezi du (María Herrera tiene un pilotaje tan
eficiente como el de un hombre).
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14. ADIBIDEA – PATERNALISMOA
Emakume kirolariak oso gazteak direnean, albisteak kutsu paternalista ere
izaten du. Ikusi besterik ez dago albiste honen lehendabiziko paragrafoa.
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15. ADIBIDEA – MAITAGARRI IPUINAK
Maitagarrien ipuinen erreferentziak ere ikusi ditugu; esate baterako, albiste
honetan.
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16. ADIBIDEA – ESTEREOTIPO GEHIAGO
Estereotipo gehiago: gizonezko kirolaria, emakumezko dantzaria eta bien
arteko harreman sentimentala. Erreportajean esaten dutenez, gizona indarra da
eta emakumea, berriz, fintasuna.
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Batzuetan, emakume kirolariek modelo-lanak egiten dituzte.

Beste batzuetan, ordea, komunikabideek terminoak nahasi egiten dituzte,
nahita edo nahi gabe. Izan ere, albiste honetan iragartzen da Berasategi
triatletak modelo-lanak egingo dituela, eta ez da egia; kirol ikuskizun bat
sustatuko baitu bizikletaz ibiliz.
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Horrez gain, oraindik ere ohikoa da emakume ederren irudiak erabiltzea kirol
lehiaketak sustatzeko; horren adibide, Conde de Godó tenis-txapelketa.
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17. ADIBIDEA – KIROLA?
Aparteko aipamena merezi dute azken bi
albisteok. Lehendabizikoa Playboy aldizkariko
azalari
buruzkoa
da.
1
Formulako
presidentearen alaba Tamara Ecclestone da
protagonista eta kirol egunkari batean
argitaratu zuten. Emakumeari biluzik ateratako
argazkia azalean argitaratu zuten, nahiz
kirolaria ez izan. Titularrean, gainera, abizena
ere ezabatu da.

Eta bigarren albiste horretan, futbol-jokalari italiar bat
da protagonista; izan ere, bere emaztegaia Real
Madril taldeko jokalariei “uzten” zien, partida irabaziz
gero. Komunikabideetan eman zuten horren berri, eta
hemen ageri den albistean soilik diote eztabaida
handia eragin duela gertaerak.
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ONDORIOAK
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 Emakumeen taldeak, kategoriak edo emakumezko kirolariak aipatzen
dituzten albisteen kopuruak –horrek ez du esan nahi emakumeen kirolari
buruzko albisteak direnik (titularrean ere propio aipatzen diren albisteak
baitira horiek)– argitaratutako kirol albiste guztien % 5,9 egiten du. Beste
modu batera esanda, kirol albisteen ia % 95 gizonen kirolei edo
gizonezko kirolariei buruzkoak bakarrik dira. Ehuneko horiek
erreferentzia nagusitzat hartu behar ditugu gainerako ondorioetarako,
horien araberakoak baitira guztiak.

 Kirol egunkariek ez diote garrantzi berezirik ematen emakumeen kirolari
buruzko informazioari, nahiz eta hasieran kontrakoa pentsatu, egunkari
espezializatuak baitira eta gainerakoek baino kirol albiste-bolumen
handiagoa erabiltzen baitute. Are gehiago, zerrendan bosgarrena da
Mundo Deportivo egunkaria eta azkena, berriz, Marca.

 Gara da emakumeen kirolari buruzko albisteen kopuru handiena
argitaratzen duen egunkaria (% 11,5). Gutxien argitaratzen duena,
berriz, Marca egunkaria da (% 2,9 baino ez). Egunkari horrek, hain
zuzen, 1.101 albiste argitaratu zituen (apirilaren 23tik 29ra bitarteko
astean), haietatik 32 albistetan soilik aipatzen da nolabait emakumeen
kirola.

 Lurraldetasuna alderdi erabakigarria da albisteak argitaratzeari
dagokionez, bai emakumeen kirolean bai gizonenean. Euskal Autonomia
Erkidegoaren lurralde-eremuko albisteen kopuruak % 70 egin du.

 Emakumeen kirolari buruzko albiste guztien % 70 sei kirol diziplinak
osatzen dute: eskubaloia (askoz ere gehiago gainerakoen aldean) eta
atzetik, hurrenkera honetan, futbola, tenisa, hockeya, atletismoa eta
saskibaloia.

 Emakumeen taldeak, kategoriak edo emakumezko kirolariak aipatzen
dituzten albisteen % 5,9 horretatik, % 25ek ez du titularrean aipatzen
emakumeen kirolari buruzko informazioa ere ageri dela.
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 % 5,9 horretatik % 35,7 albistetan ageri dira emakumeen argazkiak.

 Emakumeen kirolari buruzko titularra duten albisteen herena baino
gehiago (% 36,5) albiste laburrak dira.



Eta % 5,9 horretatik % 2,6 soilik argitaratzen da azalean.

Datu horiek guztiek agerian uzten dute kirola, berez, oraindik ere gizonezkoen
lehiaketarekin soilik lotzen dela. Eta hori horrela dela etengabe erakusten du
prentsak. Bihar hasiko da munduko saskibaloiko txapelketa irakurriz gero
titularrean, jende gehienak pentsatuko du zalantzarik gabe gizonezkoen
munduko txapelketa dela, ez da beharrezkoa zehaztea, eta are gutxiago Bihar
hasiko da gizonezkoen munduko saskibaloiko txapelketa bada titularra.
Emakumeen kirola, ordea, atzetik beti emakumezkoena abizena duela ageri da,
baldin eta ez badira gizonezkoak lehiatzen ez diren diziplinak; esate baterako,
igeriketa sinkronizatua eta gimnastika erritmikoa.
Gainera, gaztelaniaz idatzitako albisteetan, generiko pluralak –askotan erabilia
komunikabideetan, azalpen-ekonomia handiagoa lortze aldera– zenbaitetan
ikusezin egiten ditu emakumeak, eta beste batzuetan ez ditu kontuan hartzen.
Horrek guztiak identitate aldakorra esaten zaiona eragin du emakumeengan.
Hau da, askotan, testuinguruak baino ez digu esaten informazio batean
emakumeak edo gizonak diren hizpide.
Bestalde, oraindik ere badira estereotipo kulturalak. Emakumeak edertasuna,
fintasuna, sinpatia, samurtasuna eta antzeko beste bertute batzuekin lotzen
dira; eta gizonezkoak, berriz, indarra, potentzia, profesionaltasuna eta antzeko
bertuteekin, normalean. Eta oraindik ere ohikoak dira emakume kirolarien
bizitza pertsonalari buruzko erreferentziak (ezkonduta dago, ama da…); are
gehiago, haien garaipenak eta senideengandik jasotako laguntza lotzen dira
zenbaitetan.
Nolanahi ere, merezi du aipatzea hauteman dugula komunikabideen kezka
emakumezko kirolarien entrenamendu- eta lehiaketa-baldintzekiko, bai eta
gizonen kirolaren aldean dituzten desberdintasunekiko ere. Horren guztiaren
ondorioz, emakumeek kirol ibilbidean dituzten arazoak eta oztopoak agerian
uzten dituzte zenbaitetan.
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