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Prentsa eta emakumeen kirola
I.- AZTERLANARI BURUZKO INFORMAZIO OSOA

DATUAK
Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirolak Zuzendaritzak eskatutako
azterlan hau lehiaketa-denboraldi oso batean zehar (2015-2016) idatzizko
komunikabideetan emakumeen kirolari buruz argitaratutako berrien
tratamenduaren gaineko analisiaren emaitza da. Bigarren fase honek
aurreko denboraldian (2013-2014) egindakoa osatzen du, eta hainbat
gogoeta-eremu gehitu zaizkio.
Horrela, hautatutako egunkarietako emakumeen kirolari buruzko berrien
tratamendua modu globalean aztertzeaz gain, bigarren analisi bat egin da
futbola kenduz, eta hirugarren bat euskaraz argitaratutako berrien
tratamendua aztertzeko. Helburua da ezagutzea, alde batetik, diziplina
horrek komunikabideek argitaratutako kopuru globalean duen indarra eta
presentzia, eta, bestetik, emakumeen kirolari buruz gehiago ala gutxiago
argitaratzearekin izan dezakeen harremana.
Komunikabideak –eta, zehazkiago, egunkariak– tresna boteretsua dira
kirol-jarduera komunitatean ezagutarazteko eta sustatzeko. Azterlan
honen bidez gure inguruneko prentsak emakumeen kirolari buruz
transmititzen duen informazioaren kopurua eta kalitatea balioztatu nahi
izan ditugu. Izan ere, informazio horren edukiak nahiz eduki hori
transmititzen den moduak eragina du jendeak emakumeen kirolari eta
kirol horretako protagonistei buruz duen iritzian.
Horregatik, txandakako lau astetan zehar argitaratutako kirolinformazioen analisi xehatua egin da 10 egunkaritan (haietako 8
jeneralistak eta 2 kirol-informaziokoak).
Adierazi bezala, txostenerako 2015-2016 denboraldian zehar ausazko lau
aste aukeratu ziren azterlana hasi aurretik:
•

2015eko urriaren 6tik 15era: Garbiñe Muguruzak Pekingo torneoa
irabazi zuen, eta Singapurreko Masterserako sailkatu zen.

•

2015eko abenduaren 1etik 7ra: liga eta lehiaketa gehienak betebetean zeuden.
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•

2016ko otsailaren 2tik 8ra: saskibaloiko Erregina Kopa Donostian
jokatu zen.

•

2016ko apirilaren 5etik 11ra: Euskal Herriko Itzulia eta eskuzko
binakako finala.

Aztertutako aldian zehar 16.049 kirol-berri zenbatu dira guztira. Haietako
205ek ez diote emakumeen edo gizonen kirolari erreferentzia egiten, gai
generikoei baizik: parke naturaletako jarduerak, herri-lasterketak, dopina,
kirol-federazioetako berriak, eztabaida-foroak... Beraz, halakoak kenduta,
15.844 informazio geratzen dira gizonen edo emakumeen kirolaren
eremuren bati erreferentzia egiten diotenak edo biei erreferentzia egiten
dietenak.
Kopuru hori (15.844) erabili da txosteneko konparazioak aztertzeko eta
lantzeko erreferente gisa, eta % 100 parametroa adierazten du.
Informazio guztietatik, 1.518k egiten diete erreferentzia uneren
batean emakume kirolariei, emakume-taldeei edo emakume-ligei,
hau da, informazio guztien % 9,58. Haietako 1.017k (% 6,4k) bakarrik
dihardute emakumeen kirolari buruz. Gainerako 14.326ek, berriz,
gizonen
kirolari
bakarrik
egiten diote erreferentzia.
Hau da errealitate kuantitatiboa.
“Aldi honetan 15.800 kirolHori bai, kontuan eduki behar da
informazio baino gehiago
emakumeen kirolari egindako
argitaratu dira; soilik
erreferentzia horiek (1.518)
izenburu batean, nabarmendutako
haietako 1.017k (% 6,4k)
paragrafo batean nahiz
ematen dute emakumezkoei
informazioaren azken lerroan azal
bakarrik dagokien
daitezkeela. Edo bestela, orriaren
informazioa”
barruko informazio nabarmena
izan edo informazio-modulu baten
berri laburra. Are gehiago,
baliteke emakume kirolarien
izenik edo erreferentziarik ez azaltzea informazioan, baina argazkian edo
sailkapen-koadro batean agertzea.
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Argitaratutako
informazioak
%6

Gizonezkoenak soilik
Emakumezkoenak soilik

%3
%7
Gizonen k.

Gizonezkoenak

Emakumeen k.
%91

Kirol mistoa

%93

Emakumezkoenak

IZENBURUA DUTEN INFORMAZIOAK
Emakumeen kirola benetan bistaratzen duten informazioak izenburuan
aipatzen dutenak dira, eta ez emakumeen kirolari buruzko informazioa
gizonen kirolari buruzko informazio bat osatzeko edo "betetzeko" erabiltzen
dutenak. Premisa hori kontuan hartuz gero, emakumeen kirolari nolabait
erreferentzia egiten zaion 1.518 informazio horietatik 1.285ek izenburuan
dute erreferentzia. Horrek esan nahi du haietako % 15,34k ez duela
izenburuan bistaratzen berriak emakumeen kirolari buruzko informazioa
duela.
Laburbilduz: gizonen nahiz emakumeen kirolari buruz aztertutako
15.844 berrietatik, 1.285ek bakarrik egiten diote erreferentzia
emakumeen kirolari izenburuan, berri guztien % 8,11k, alegia.
Beraz, argitaratutako kirol-informazioen % 10k baino gutxiagok
aipatzen dute emakumeen kirola informazioaren izenburuan.
Nolanahi ere, horrek ez du esan nahi izenburu horiek emakumeen kirolari
bakarrik erreferentzia egiten diotenik. Askotan, izan ere, gizon kirolariekin
edo gizonen kirolarekin partekatzen da izenburu hori.
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Jakina, 1.285 informazio horiek alde handiak dituzte beren artean.
Gehienak –% 49,5 (637)– berri laburrak dira; % 16,6 (214), berriz,
orrialdeko nagusiak dira, eta
% 3 (39) orri osokoak.
Horiez gain, 19 orrialde
bikoitz (% 1,47) eta 3 orrialde
hirukoitz daude.

“Emakumeen kirolari
buruzko informazioen erdia
berri laburrak dira”

MODALITATEAK

Emakumeen kirolari buruzko berri horietan, guztira 39 modalitateri buruz
informatu da. Erreferentzia nagusiak futbolari, saskibaloiari, tenisari,
eskubaloiari eta atletismoari
dagozkio: 266, 227, 173, 159
eta 106, hurrenez hurren.

“Emakumeen futbolaren
modalitateak bereganatzen
du komunikabideen arreta
handiena aztertutako
aldian”

Modalitateak
(berri kopuruaren arabera)

Futbola

266

Saskibaloia

227

Tenisa

173

Eskubaloia

159

Atletismoa

106
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Ondoren, igeriketa (75), txirrindularitza (34) eta boleibola (33) datoz.
Gainerako modalitateek 20 erreferentzia baino gutxiago dituzte: mahaitenisa (18); negu-kirolak (16); golfa eta patinajea (14); mendia, bela,
hockeya eta errugbia (13); motoziklismoa eta gimnastika (11); badmintona
(9); arrauna eta automobilismoa (8); surfa (7); karatea, pilota, taekwondoa
eta padela (5); piraguismoa, borroka eta boxeoa (4); herri-kirolak (3),
triatloia eta judoa (2) eta tiroa, xakea, hipika, eskrima, ehiza, sofbola eta
squasha (1).

LURRALDETASUNA
Lurraldetasunari dagokionez, aztertutako 1.285 berrietatik 636 (% 50)
Euskadiko eremuari dagozkio, 532 (% 41) Espainiakoari eta 117 (% 9)
nazioartekoari.

Lurralde-eremua
%9
EAE
%50
%41

Espainia
Atzerria

Marca albo batera utziz gero eta gure erkidegoan editatutako egunkariak
kontuan hartuz gero, 1.042 berrietatik 634k Euskadiko eremuko kirolariei,
taldeei, probei edo kategoriei dagozkien informazioak tratatzen dituzte;
310, berriz, Espainiako eremukoak dira, eta 98 nazioartekoak. Euskadiri
dagozkio informazioen % 61; Espainiari % 30 eta nazioarteari % 9 baino ez.

Lurralde-eremua
(Marca gabe)
%9
EAE
%30

Espainia
%61

Atzerria
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ARGAZKIAK
Informazioa ilustratzeko egunkariko orrialdeen barruan argazkiak
sartzeak garrantzia ematen die berriei. Aztertutako 1.285 berrietako 475ek
argazkia dute, eta 454 berritan (% 35) emakumeak azaltzen dira. Horrek
esan nahi du emakumeen kirolari buruzko informazioa ematen
duten berrien % 65ean ez dela azaltzen berrian erreferentzia
egiten zaion emakume kirolariaren argazkirik.
Emakume protagonista daramaten 454 berri horietatik, % 69 (311)
lehiaketei edo entrenamenduei dagozkie, 105 jendaurreko agerraldiei
(elkarrizketak, prentsaurrekoak, erreportajeak...) eta 38k garaipenekin
lotura dute eta protagonistek garaikurrarekin posatzen duten irudiak dira.

Argazkiak
Lehian

Jendaurrean

Garaikurrekin

%8
%23
%69

AZALAK
Aztertutako aldian, emakumeen kirolari buruzko 32 informazio azaldu dira
egunkarietako azaletan.
Emakumeen kirolari buruzko azaleko informazio-erreferentzia horrekin,
berriz ere planteatzen da lehenengo orrialdeak kirol-informazio
orokorrerako erabiltzeari buruzko gogoeta egitea. Aurreko txostenetan
bezala, gai honi argi pixka bat
emateko espazio eta aldibereko
gizonen
kirolari
buruzko
“Azal guztietatik,
informazioen kopurua eta tamaina
emakumeei buruzko 32
ere kontuan hartu dira.

berrik bakarrik lortu dute
protagonismoa, % 5 eskasa”

Espezializatutako
komunikabideetan
(Mundo
Deportivo, Marca...) azaleko nahiz
barneko informazio guztiak kirolari dagozkio. Azaletan, 4-7 informazio

6

2015 - 2016

sartzen dira. Azterlanaren astean, 321 informazio azaldu ziren guztira
(% 66 futbolari buruzkoak). Haietako 17k (% 5,7k) emakume kirolariei
egiten zieten erreferentzia.
Gainerako 8 komunikabideetan, 294 kirol-informazio azaldu ziren
azaletan; haietako % 44,8 baino gehiago futbolari zegozkien. 15 (% 5,1)
azaletan emakumeak azaldu ziren.
10 komunikabideetan azalean azaldutako informazio guztien batura eginez
gero, 615 dira guztira, eta, beraz, lehenengo orrialdean izenburua
duten emakumeei buruzko berrien (32) ehunekoa % 5,20 da
emakumeen kirola aipatu ere egiten ez duten berrien aldean.
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KIROL-INFORMAZIOARI BURUZKO
AZTERLANA
FUTBOLIK GABE
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Prentsa eta emakumeen kirola
II.- INFORMAZIOARI BURUZKO AZTERLANA,
FUTBOLIK GABE

DATUAK
Gizonen futbolak sortzen ditu kirol-informazio gehienak, bai kopuruari bai
luzerari dagokienez. Izan ere, irrati nahiz telebistako kirol-albistegiak
modalitate
horrekin
lotutako
berriekin hasten dira normalean,
garrantzizko informaziorik egon ez
“Argitaratutako berrien
arren. Prentsan ere gauza bera
erdiak baino gehiago
gertatzen
da,
salbuespenak
futbolari buruzkoak dira”
salbuespen: egunkarietako kirolsekzioak
futbolari
buruzko
berriekin hasten dira normalean,
eta harekin betetzen dituzte beren orrialde gehienak. Aztertutako aldian,
esate baterako, berrien % 55 (8.677, argitaratutako 15.844etatik) futbolari
buruzkoak izan ziren.
Emakumeen kirolak presentzia handiagoa du gainerako informazioetan?
Genero-berdintasun handiagoa dago kirol-berrietan futbola ez den kirolmodalitateei buruzkoak direnean? Galdera horiei erantzuteko, emakumeen
kirolak halako informazioetan duen presentzia eta tratamendua aztertu
ditugu (futbolari buruzkoak kenduta).
Horrela, gainerako 38 kirolmodalitateei
buruzko
7.167
berrietan,
1.251ek
(% 17,4k)
“Emakumeen kirolari
aipatzen dituzte edo erreferentzia
buruzko informazioa
egiten diete emakumeen taldeei
izenburuetan
% 8tik % 14ra
edo emakume kirolariei; % 10,6k
igotzen dira”
(766k) emakumeen kirola soilik
tratatzen dute –gizonen kirola
soilik
% 82,54k–
eta
1.017k
(% 14,1ek) emakumeen kirolari buruzko informazioa dute izenburuan.
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Argitaratutako
informazioak

Argitaratutako
informazioak
%7

%3

%6

(futbolik gabe)

%11

%91

Gizonen k.

Gizonen k.

Emakumeen k.

Emakumeen k.

Kirol mistoa

%82

Kirol mistoa

INFORMAZIOA IZENBURUETAN
Emakumeen kirolari buruzko informazioak –izenburuetan azaldutakoak–
% 8,1etik % 14,1era igotzen dira futbolari buruzkoak kanpoan utziz gero.
Gauza bera gertatzen da emakumeen kirola soilik tratatzen duten
informazioekin: % 6,4tik % 10,6ra.
Emakumeen kirolari buruzko informazioa izenburuan duten 1.017 berrien
ezaugarriei dagokienez, 496 (% 48,7) laburrak dira; 173 (% 10,68), berriz,
orrialdeko berri nagusiak, eta 32 (% 3,1) orrialde osokoak. Horiez gain, 16
orrialde bikoitz (% 1,5) eta 3 orrialde hirukoitz (% 0,29) daude.
*Emakumeen kirolari buruzko berrien ezaugarriak –futbolaren
modalitatea barne– futbolaren modalitatea sartu gabeko berrien
datuen oso antzekoak dira.

ARGAZKIAK
Aztertutako 1.107 berrietatik 393k irudi bat dute erantsita; haietako
379tan (% 37,2) emakumeak azaltzen dira. Alegia, emakumeen kirolari
buruzko informazioa ematen duten berrien % 60an ez da azaltzen
berriaren emakume protagonista.
379 horietatik, % 68 (258) lehiaketei edo entrenamenduei dagozkie, 86
jendaurreko agerraldiei (elkarrizketak, prentsaurrekoak, erreportajeak...)
eta 35ek garaipenekin lotura dute eta protagonistek garaikurrarekin
posatzen duten irudiak dira.
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Argazkiak

Argazkiak

(futbolik gabe)
Lehian

Jendaurrean

Garaikurrekin

Lehian

Jendaurrean

Garaikurrekin

%9

%8
%23

%23
%69

%68

* Ezaugarrien kasuan bezala, irudien ehunekoak ez dira aldatzen
berriak futbola barne zenbatzen direnean lortutakoen aldean.

AZALAK
Azalen kasuan (modalitate guztiak kontuan hartuta futbola izan ezik), 271
berri azaldu dira egunkariaren orrialde nagusian; haietatik 28 (% 10,3)
bakarrik dagozkio emakumeen kirolari.
Kirolaz bakarrik jarduten duten komunikabideek (Mundo Deportivok eta
Marcak) 109 berri argitaratu zituzten azalean aldi horretan; haietako 15ek
emakumeen kirolari buruzko informazioa eskaini zuten.
Komunikabide jeneralistei dagokienez, azalen kopurua –futbola kenduta–
162 da. Emakumeak haietako 13tan bakarrik dira protagonistak, hau da,
kasuen % 8,02an.

“Emakumeei buruzko 28
berrik bakarrik lortu dute
azaleko protagonista izatea”
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LURRALDE-EREMUA
Berrien lurralde-eremuari dagokionez (futbola kontuan hartu gabe),
aztertutako 1.017 berrietatik 524 (% 52) Euskadiko eremukoak dira, 397
(% 39) Espainiakoak eta 96 (% 9) nazioartekoak.

Lurralde-eremua

Lurralde-eremua

(futbolik gabe)
%9

%9

EAE

EAE
%50
%41

Espainia

%52

%39

Espainia
Atzerria

Atzerria

Marca kontuan hartu gabe eta Euskadiko eremuko egunkariei dagokienez,
berri guztietatik (862) 522 Euskadiko kirolariei, taldeei, probei edo
kategoriei buruzkoak dira; 259, berriz, Espainiakoei dagozkie, eta 81
nazioartekoei. Euskadiri erreferentzia egiten dioten informazioen
ehunekoa % 61 da (aurreko % 52aren aldean); Espainiari egiten diotenena,
berriz, % 30, eta nazioartekoena % 9an mantentzen da.

Lurralde-eremua

Lurralde-eremua

(Marca gabe)

(Marca gabe, futbolik gabe)
%9

%9
EAE
%30

Espainia
%61

Atzerria

EAE
%30

Espainia
%61

Atzerria
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EUSKARAZKO KIROL-INFORMAZIOARI
BURUZKO AZTERLANA
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Prentsa eta emakumeen kirola
III.- EUSKARAZKO KIROL-INFORMAZIOARI BURUZKO
AZTERLANA

DATUAK

Aztertutako aldian, kirolari buruzko 380 informazio argitaratu ziren
euskaraz. Haietatik 368 gizonen eta/edo emakumeen kirolari buruzkoak
izan ziren, hau da, emakumeen eta gizonen kirolari buruzko aztertutako
berri (15.844) guztien % 2,3.
Informazio horiek egunkari hauetan jaso ziren: Berrian (informazioen
% 100 euskaraz argitaratzen diren komunikabide bakarra: aldi honetan
gizonen edo emakumeen kirolari buruzko 300 informazio argitaratu
zituen), Garan (61 argitaratu zituen), Deian (4) eta Diario Vascon (3). Lau
horietatik Berriak eta Garak bakarrik argitaratu zuten emakumeen
kirolari buruzko informazioa euskaraz.
Zenbatutako 368 berri horietatik, % 14,6k (54k) emakume kirolariak edo
emakumeen taldeak aipatzen zituzten uneren batean; 40k (% 10,8k),
berriz, izenburuan egiten zioten erreferentzia emakumeen kirolari.
Bestalde, haietako 29 (% 7,8) emakumeen kirolari soilik zegozkion.
Gainerako 314 gizonen kirolari soilik zegozkion.

Argitaratutako
informazioak

Gizonezkoenak soilik
Emakumezkoenak soilik

%7
%8

%8
Gizonezkoenak

Gizonen k.
Emakumeen k.
%85

Kirol mistoa

Emakumezkoenak
%92
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Emakumeen kirolaren inguruko bi berri (bat futbolari eta bestea
eskubaloiari buruzkoa) sartu ziren azaletan 19tik, hau da, % 10,5.
Bestalde, izenburuan emakumeen kirolari buruzko informazioa zuten 40
berrietatik % 40 (16) berri laburrei zegozkien, eta % 17,5 (7), berriz,
orrialdeko berri nagusiak ziren. Orri osoko 5 berri daude (% 12,5) eta 6
orrialde bikoitz (% 15).
10 modalitate nagusi azaltzen ziren informazioetan. Eskubaloiak eta
saskibaloiak 10 eta 8 erreferentzia zituzten, futbolak 5, surfak eta mendiak
4, pilotak 3, txirrindularitzak eta herri-kirolak 2 eta arraunak eta
atletismoak 1.
Emakumeen kirolari buruzko informazioetan irudia erabiltzen zen ala ez
kontuan hartuz, 40 berrietatik 21ek erantsitako irudia zuten, eta 18tan
emakume kirolariak azaltzen ziren. Alegia, emakumeen kirolari buruzko
informazioa ematen zuten berrien erdian baino gehiagotan (% 55ean) ez
zen azaltzen berriaren emakume protagonista.
18 horietatik, ia % 80 (14) lehiaketenak ziren, 3 jendaurreko agerraldienak
(elkarrizketak, prentsaurrekoak, erreportajeak...) eta 1 garaikurrarekin
posatzen ari zena.
Goiburukoen arabera, lehenago aipatu den bezala, bi egunkarik bakarrik –
Berriak eta Garak– argitaratu zuten emakumeen kirolari buruzko
informazioa euskaraz. Aztertutako aldian zehar, izenburuan emakumeak
aipatu zituzten informazioen ehunekoa % 18 da Garan eta % 9,6 Berrian,
gaztelaniazko berrien ehunekoekin parekatuta.
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1 –

BERRI LABURRAK, LUZERA GOGOKOENA EMAKUMEEN KIROLARI

BURUZKO INFORMAZIORAKO
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2 –

EMAKUMEARI

BURUZKO

ERREFERENTZIA,

INFORMAZIOAREN

AMAIERAN

18

2015 - 2016

19

2015 - 2016

20

2015 - 2016

Emakume kirolari bat informazio batean aipatzeak ez du esan nahi
emakumeen kirolari buruzkoa denik. Gizonezko duatloi-kirolari bati
egindako elkarrizketa honetan, emakume kirolaria oso zeharka azaltzen
da. Halako batean galdetu zitzaion ea zergatik ez ziren lehiatzen bere
lehiakide batzuk, eta emandako izenetako bat Amaia Lukin da.
Emakumeen parte-hartze eskasa ere aipatzen da erreportajean.
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3 –

EMAKUMEEK

ORAINDIK

ERE

EZ

DUTE

ABIZENIK

KIROL-

INFORMAZIOETAN
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4 –

BATZUETAN, BERRI BAKARREAN AIPATZEN DIRA MODALITATE ETA

LIGA BEREKO EMAKUME-TALDE BAT BAINO GEHIAGO
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5 – EMAKUMEEN KIROLA HELBURU SOZIALEKIN LOTUTA
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6 – EZOHIKOARI BURUZKO INFORMAZIOA
Behin baino gehiagotan ezohiko gai harrigarri edo bereziei buruzko
erreportajeak sartzen dira, bitxikeria gisa-edo. Lehenengo kasuan,
hirugarren mailako emakume arbitroen hirukote bati buruzko erreportajea
da: erakutsi nahi da emakume izatea ez dela oztopoa arbitroa izateko;
bigarren kasuan, berriz, emakume futbol-arbitro bati egindako erasoa
tratatzen da.
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7 –ANEKDOTA ETA IKUSKIZUNA KIROL-INFORMAZIO GISA
Erreportaje honetan cholita direlakoez hitz egiten da: telebista-iragarki
bati esker protagonismoa hartu duen borroka-fenomeno hegoamerikarra.
Informazio-interesa edo anekdota?
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8 – EMAKUME KIROLARIAK INFORMAZIOAN BAI BAINA ARGAZKIETAN EZ
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9 –

GENERO-IKUSPEGIAREN GARRANTZIA EMAKUMEEN ELEMENTU

BISTARATZAILE GISA
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10 –

EDERTASUNA EMAKUME KIROLARIEKIN LOTUTA. FISIKOA BALIO

NAGUSI GISA
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11 –

EMAKUME

GONBIDATUEN

FENOMENOA

KIROLARI

BURUZKO

ORRIALDEETAN.
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Azken gogoetak
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Informazio orokorra
•

Aztertutako informazioen % 6,4 bakarrik dira emakumeen kirolari
buruzkoak soilik; berrien % 90, berriz, gizonen kirolari buruzkoak
soilik dira. Bestela esanda, ARGITARATUTAKO 10 BERRITATIK 9
GIZONEN KIROLARI BURUZKOAK SOILIK DIRA, ETA 20TATIK
1, BERRIZ, EMAKUMEEN KIROLARI BURUZKOAK SOILIK.

•

Informazioen % 9,5ek emakume kirolariak edo emakume-taldeak
edo -ligak uneren batean aipatzen badituzte ere, emakumeen kirola
izenburuan bistaratzen duten informazioak % 8 besterik ez dira.
Alegia, ARGITARATUTAKO 100 BERRITATIK 8K BAKARRIK
BISTARATZEN DUTE EMAKUMEEN KIROLA IZENBURUAN (ez
da iristen 10etik 1era ere).

•

EMAKUMEEN KIROLARI BURUZKO BERRIEN ERDIAK (% 49,5;
hemendik aurrera ez dugu hitz egingo soilik emakumeei buruzko
berriez, baizik eta izenburuan bistaratzen dituztenez) BERRI
LABURRETAN
ARGITARATZEN
DIRA.
Bestela
esanda,
EMAKUMEEI BURUZKO 2 INFORMAZIO-BERRITATIK 1 BERRI
LABURRA DA. Berri nagusiak (berri nagusitzat berri nagusien, orrialde osoko
berrien eta orrialde bikoitzeko berrien batura joz) % 20 inguru dira.

•

Emakumeen kirola tratatzen duten berrien % 65ek ez dute
emakume kirolariaren edo emakume-taldearen argazkirik. Alegia,
EMAKUMEEN KIROLARI BURUZKO 10 BERRITATIK 3,5EK
BAKARRIK DAUKATE INFORMAZIOAREN PROTAGONISTA
DEN EMAKUME KIROLARIAREN ARGAZKIA.

•

AZALETAN ARGITARATUTAKO 100 KIROL-INFORMAZIOTATIK
5ETAN (% 5EAN) BAKARRIK ATERATZEN DIRA EMAKUME
KIROLARIAK.

•

INFORMAZIOEN ERDIA BAINO GEHIAGO (% 60,8) EUSKADIKO
LURRALDE-EREMUARI DAGOZKIO, hau da, Euskadiko kirolari
eta taldeei buruzkoak dira, edo Euskadin egindako probei eta
torneoei buruzkoak.

•

38 kirol-modalitateri buruzko informazioa jaso da. FUTBOLAK ETA
SASKIBALOIAK
DITUZTE
INFORMAZIO-ERREFERENTZIA
GEHIENAK: % 21 ETA % 18, HURRENEZ HURREN. Eskubaloia
eta tenisa datoz ondoren (% 13 eta % 12).
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Informazioa futbolik gabe
•

Emakumeen kirolari buruzkoak soilik diren informazioak % 6,4tik
% 10,6ra igotzen dira futbolari buruzko berriak kenduz gero; gizonen
kirolari buruzkoak soilik direnak, berriz, % 90etik % 82ra jaisten
dira. Igoera hori gorabehera, ARGITARATUTAKO 10 BERRITATIK
8 GIZONEZKOEI SOILIK DAGOZKIE, ETA 10ETIK 1 BAKARRIK
DA EMAKUMEEN KIROLARI BURUZKOA SOILIK.

•

Informazioaren punturen batean emakume kirolariak nahiz
emakume-taldeak edo -ligak aipatzen dituzten berriak % 9,5etik
% 17,4ra igotzen dira, eta kirola izenburuan bistaratzen duten
informazioak % 8tik % 14ra pasatzen dira. Hala eta guztiz ere,
ARGITARATUTAKO 10
BERRITATIK
1,5EK
BAKARRIK
BISTARATZEN DU EMAKUMEEN KIROLA IZENBURUAN.

•

Informazio-tipologia ez da aldatzen. Emakumeei buruzko
informazioen erdiak (% 48,7) formatu txikian argitaratzen dira. 2
BERRITATIK 1 BERRI LABURRA DA. Berri nagusiak (berri
nagusitzat berri nagusien, orrialde osoko berrien eta orrialde
bikoitzeko berrien batura joz) % 20 inguru dira.

•

Gauza bera gertatzen da irudiekin. BERRIEN % 63K EZ DUTE
TRATATZEN DUTEN KIROLARIAREN EDO TALDEAREN
IRUDIRIK.

•

Emakumeei buruzko azalak % 5etik % 10era pasatzen dira. Horrek
esan nahi du AZALEKO 10 KIROL-BERRITATIK 1EAN
ATERATZEN DELA EMAKUMEEN KIROLARI BURUZKO
INFORMAZIOA.

•

Lurralde-eremuari buruzko informazio-ehunekoak ere ez dira
aldatzen. INFORMAZIO GEHIENAK (% 60,5) EUSKADIKO
EREMUARI DAGOZKIO.

Euskarazko informazioa
•

Emakumeen kirolari buruzkoak soilik diren informazioak % 7,8 dira;
gizonen kirolari buruzkoak soilik direnak, berriz, % 85. Horrek esan
nahi du 10 KIROL-INFORMAZIOTATIK 8 BAINO GEHIAGO
GIZONEN KIROLARI BURUZKOAK SOILIK DIRELA; KIROLARI
BURUZKO 15 BERRI INGURU ARGITARATU BEHAR DIRA
EMAKUMEEN KIROLARI BURUZKOA SOILIK DEN 1
AURKITZEKO.
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•

Berrien % 14,6k aipatzen dituzte emakume kirolariak edo emakumetaldeak edo -ligak informazioan zehar. Ehunekoa % 10,8ra jaisten da
kirola izenburuan bistaratzen duten informazioen kasuan. Alegia,
ARGITARATUTAKO
10
BERRITATIK
1EK
BAKARRIK
BISTARATZEN DU EMAKUMEEN KIROLA IZENBURUAN.

•

Lehen aldiz, BERRI NAGUSIEN EHUNEKOA (berri nagusitzat
berri nagusien, orrialde osoko berrien eta orrialde bikoitzeko berrien
batura joz) BERRI LABURRENA BAINO HANDIAGOA DA (% 45 vs
% 40).

•

BERRIEN ERDIAK BAINO GEHIAGOK (% 55EK) EZ DUTE
TRATATZEN DUTEN KIROLARIAREN EDO TALDEAREN
IRUDIRIK.

•

AZALEAN ARGITARATUTAKO KIROL-INFORMAZIOEN % 5EAN
BAKARRIK ATERATZEN DIRA EMAKUME KIROLARIAK
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AMAITZEKO...
Errealitatea ukaezina da: kirol-informazioaren eskari handia dago gure
gizartean; masiboki kontsumitzen da. Izan ere, gure ingurunean gehien
irakurtzen den egunkaria ia hiru milioi irakurle dituen kirol-egunkaria da.
Aztertutako aldian zehar, lehendik nabarmena zena egiaztatu dugu:
emakumeen kirolari eskaintzen zaion informazioa gutxi eta eskasa dela:
argitaratutako 100 kirol-berritatik, 8k bakarrik bistaratzen dute
emakumeen kirola informazioaren izenburuan, eta ez modu esklusiboan;
kasuen erdian berri laburrak izango dira, eta haietako ia bi herenek ez
dute emakume kirolarien argazkirik. Gainera, emakumeen kirolari buruz
soilik informatzen duten berriak aztertutako informazioen % 6,4 dira
soilik.
Aurreko azterlanetan detektatu genuen bezala, ikuspegi-alde nabarmena
dago emakumeen kirola tratatzerakoan: koiunturalagoa da, eta gizonena,
aldiz, estrukturalagoa. Emakumeen kirol-berriak kirol-arrakasta zehatzei
erantzuten diete, eta gehienetan informazio puntualak dira. Gizonen
kirolari dagokion informazioa, hala ere, epe luzeko planifikazioari zor zaio,
eta jarraitutasun handiagoa du denboran.
Bestalde, kontuan hartu behar dugu egunkarien irakurle gehienak
informazioaren kontsumitzaile partzialak direla, eta berrietan nabigatzen
dutela izenburuak eta lehenengo paragrafoak bakarrik irakurriz.
Informazioaren lehen zati horietan identifikatzen baita berriaren
protagonistak zein diren. Izan ere, egunkarien kontaera berezia da
bestelako kontaeren aldean eraikuntza narratiboari dagokionez, lehenengo
lerroetan kontzentratzen baititu berriaren gakoak (5W famatuak). Hortik
emakume kirolariak izenburuan bistaratzearen garrantzia, eta
informazioetako azken paragrafoetarako ez gordetzearena.
Horri lagunduko lioke genero-ñabardura duen hizkuntza erabiltzea, kirol
mistoari buruzko informazioetan batez ere, genero-ikuspegirik ezak
emakume kirolarien ikusezintasuna areagotzen baitu.
Informazioari balioa ematen dioten beste faktoreetako bat irudiak dira.
Horregatik, komunikabideak garrantzi gehienekotzat jotzen dituen berriek
normalean argazki bat edo gehiago dituzte, eta leku handiagoa hartzen
dute orrialdean. Halakorik ez dutenak, berriz, desplazatu egiten dira
orrialdean eta bigarren mailako tratamendua izan ohi dute. Horrekin
batera, gogoratu behar da emakumeen kirolari buruzko berrien ia bi
herenek ez dutela tratatzen duten emakume kirolariaren argazkirik, eta
haietako erdiak, gainera, berri laburrak direla, lehen aipatu dugun bezala.
Era berean, gizona hainbat baliorekin lotzen duten estereotipoak azaltzen dira oraindik
ere: lehia, esfortzua, profesionaltasuna... Emakumea, berriz, sentiberatasunarekin,
hunkiberatasunarekin... lotzen da. Emakumearen 'balioa' fisikoa da, maiuskulekin, kirol-
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eremuan ere, eta kirol-lorpenen maila berean nabarmentzen da edozein unetan. Beste
ideia batzuk ere azaltzen dira oraindik ere: emakumeek bakarrik entrena
ditzakete emakumeak, kirol batzuk ez dira oso gomendagarriak
emakumeen gorputza deformatzen dutelako, emakume kirolarien jantziak
publikoa kantxetara erakartzeko elementu gisa ikusten dira...

Futbolak gainerako modalitateen gainean duen hegemonia oso nabarmena
da, bai kopuruari (% 50 baino gehiago) bai luzerari dagokienez. Hala ere,
azterlanetik kanpo uzteak ez du emakumeen kirolari buruzko informazioen
kopurua asko igotzen: % 8tik % 14ra pasatzen da; hau da, argitaratutako
10 berritatik berri eta erdik bakarrik dihardu emakumeen kirolari buruz,
eta ez modu esklusiboan gainera. Era berean, ez dago aldaketarik
horrelakoen ezaugarrietan: gehienak berri laburrak dira oraindik ere
(% 48,7), eta ez dute argazkirik ia ehuneko berean.
Eman dezagun une batez futbola desagertzen dela komunikabideetako
kirol-informaziotik.
Emakumeen
kirol-informazioaren
presentzia
handiagoa izango litzateke kasu horretan egunkarietako orrialdeetan? Ala
gizonen beste modalitate batek ordezkatuko luke hori, hura ere
hegemoniko bihurtuz, futbolaren tratamendu eta luzera berdinekin?
Komunikabideen kirol-tratamendutik ondoriozta badaiteke ere futbolak
gainerako modalitateen gaineko halako tirania erreal bat sortzen duela
beste diziplinak espazio txikiagoetara zokoratuz, gure iritziz oso ausarta
izango litzateke pentsatzea futbolaren posizio hegemoniko horrek bakarrik
berdintasun
handiagoa
ekarriko
lukeenik
kirol-informazioa
tratatzerakoan. Desberdintasuna kirol-modalitateak berak sortzen duela
pentsatzea bezalakoa izango litzateke hori, eta ez informazio-prozesuaren
atzetik dauden pertsonaren edo pertsonen jokabideak eta borondateak.
Euskaraz argitaratutako berriei dagokienez, nabarmentzekoa da berri
nagusien ehunekoa handiagoa dela (berri nagusitzat orrialdeko berri
nagusien, orrialde osoko berrien eta orrialde bikoitzeko berrien batura joz),
% 45, berri laburrena baino, desberdintasuna oso handia ez bada ere
(azken hauena % 40 da).
Komunikabideek –kontzienteki nahiz inkontzienteki– hiritarren iritzia
taxutzen dute gai askoren inguruan, eragina dute errealitateaz haiek
duten ikuspegian eta identifikatzeko moduko portaera-adibide eta ereduak eskaintzen dituzte. Baina zoritxarrez, eta egiaztatutakoa kontuan
hartuz, eredu horiek oraindik ere gizonei dagozkienak dira kirol-eremuan;
emakume-erreferenteak eskasak dira, eta, azaltzen direnean, tratamendu
aldakorra dute eta askotan estereotipoetan oinarritutakoa.
Azterlan honen amaierak bat egin du denboran gaia ondo ilustratzen duten
bi gertaerarekin: Athletic Clubaren ezezkoa emakumeen taldearen ligagaraipena gizonen taldearen modu berean ospatzeari, hau da, gabarra
itsasadarrean ateratzeari (pare bat aste lehenago taldeak prentsaurreko
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bat bertan behera utzi behar izan zuen bertara ez zelako komunikabiderik
joan), eta Roland Garrosen Rafa Nadalek eta Garbiñe Muguruzak izandako
garaipenen tratamendu desberdinak eta hainbat komunikabideren
aipamenak torneoaren emakume irabazlearen fisikoari buruz –haren
hankei buruz, zehazkiago–.

Gizonezkoak irabaziz gero, erregea. Emakumezkoak irabaziz gero, 'amour'.

Horrenbestez, gogoratu behar da egoera 2013-2014 denboraldian egindako
azterlanaren ia berdina dela: emakumeen kirolari buruz soilik aritzen
diren berrien ehunekoa % 5etik % 6,4ra igo da; emakumeen kirolari
buruzko berriak izenburuan dutenen ehunekoa % 6tik % 8ra igo da; berri
laburren ehunekoa % 40tik % 48ra igo da; azalen ehunekoa ia berdina da
(% 4,11tik % 5era) eta emakumeen kirolari buruzko 3 berritako 2k ez dute
erakusten tratatzen den emakume kirolariaren argazkirik.
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Eranskina
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Fitxa eta metodologia
Helburua: Emakumeen kirolak idatzitako komunikabideetan duen
tratamenduaren azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa. 3 azterketa egin
dira: azterketa globala, futbolari buruzko berriak kanpoan utziz egindako
azterketa eta euskaraz argitaratutako informazioen azterketa.

Egilea: ASPIC – Comunicación, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirolak
Zuzendaritzarentzat

Aldia:

Jarraiko 7 egun denboraldiko lau alditan:
•
•
•
•

2015eko urriaren 6tik 12ra bitartean
2015eko abenduaren 1etik 07ra bitartean
2016ko otsailaren 2tik 08ra bitartean
2016ko apirilaren 5etik 11ra bitartean

10 egunkari guztira. Haietako 8 informazio
orokorrekoak dira eta 2 kirol-informaziokoak (haietako bat –Mundo
Deportivo– Euskadiko eremukoa, eta bigarrena –Marca– Espainian
zabalduen dagoena). Aztertutako egunkariak alfabetikoki:

Aztertutako egunkariak:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Parametro hauek hartu dira kontuan azterlanean emakumeen kirolari
buruzko berri bakoitza balioztatzeko:
•
•
•
•
•

Azaldu den komunikabidea
Egunkariko orrialdearen zk.
Orrialde bikoitia, bakoitia
Berri nagusia, laburra (4), orrialde osokoa (1), bikoitza edo hirukoitza
Izenburuak emakume kirolariak aipatzen dituen ala ez (2)
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•
•
•

Berria argazki eta guzti, argazkirik gabe ala emakumerik azaltzen
ez den argazki batekin argitaratu den
Argazkiaren tipologia: jendaurreko agerraldia, entrenamendua,
lehiaketa
Informazioaren eremua: Euskadi, Espainia, nazioartea (3)

(1)

Informazioaren garrantzia balioztatzeko, egunkariek berek
erabiltzen dituzten kazetaritza-parametro objektiboak erabili dira:
berriaren tamaina, orrialdeko kokalekua, orrialde bakoitia/bikoitia,
informazioarekin argazkia dagoen ala ez, etab.

(2)

Batzuetan, izenburua zalantzagarria da, eta emakumeen kirolari
buruz ari den ala ez erabakitzeko informazioa argazkiek,
azpitutuluek edo izenburu-aurreek ematen digute. Beste batzuetan,
eta hasiera batean emakume kirolarien edo emakume-taldeen izenik
azaltzen ez badira ere, berriaren testuinguruak (azpitituluak,
argazkiak...) ematen digu informazioa izenburu hori emakumeen
kirolari dagokiola erabakitzeko. Bestela ere gertatu da: hasiera
batean emakumeen kirolariari buruz ari dela pentsarazi digun
izenburu bat –gizonen nahiz emakumeen kategoriak dituen
lehiaketa bat delako, adibidez– testua irakurri ondoren gizonen
lehiaketari buruz bakarrik ari dela ikusi da.

(3)

Eremua –Euskadi, Espainia ala nazioartea– komunikabideak berak
argitaratzeko erabilitako irizpidearen arabera erabaki da. Alde
horretatik, berria Euskadiko eremukoa izan daiteke irabazlea atleta
kenyar bat izan arren, berria zabaldu baita Euskadiko eremuan
egiten den torneo bat delako. Bestalde, berri bera eremu batean
baino gehiagotan kataloga daiteke, komunikabideak duen eremuestalduraren arabera: adibidez, Lara Arruabarrena Konfederazio
Kopako taldean sartzea Euskadiko eremukoa izango da Diario
Vascon argitaratuz gero, eta Espainiako eremukoa, berriz, Marcan
argitaratuz gero.

(4)

Berri laburrak: Azterlanak berri laburtzat jotzen ditu egunkariak
xingola batean hala definitutakoak edo dimentsioen nahiz orrialdeko
kokalekuaren arabera zabalera-modulu 1 x altura-modulu bat
hartzen dutenak, 1x2, 2x1 edo 2x2.
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