
Oso boladan daude, iritzi sortzaile indartsuak dira: irrati-telebistetako tertulia 
saioez ari gara. hitz eta pitz aritzen dira, makina bat gaiez, sarri elkarri hitza 
kentzen eta ahotsa goratzen. solaskideen artean nabarmen gailentzen 
dira gizonezkoak. datuak ehUko ikertalde batek eskaini ditu. ARGIAk 
hainbat tertuliakide eta aurkezleren iritzia jaso du. Zergatik gonbidatzen 
dituzte hain emakume gutxi? eta zergatik esan ohi diete emakumeek ezetz 
gonbidapenei? Zer egin daiteke desoreka konpontzeko?
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“Tertuliakide izateari utzi nion, oso zaila 
delako emakume izanda hor egotea, eta 
are gehiago irakurketa feminista egin 
nahi baduzu”, Zuriñe Rodriguez kaze-
tariaren hitzak dira. Urte batzuetan te-
lebista nahiz irratietako solaskide ibili 
ostean, jarduna albo batean uztea era-
baki zuen. Datuek diote EITBn eztabai-
da saioetan egotea ez dela erraza, ezta 
ohikoa ere: EHUko Emakumeen Ikus-
gaitasuna Hedabideetan ikertaldeak 
emandako datuen arabera, irratiko ter-
tulietan, esaterako, emakumeen pre-
sentzia ez da heltzen heren batera ere, 
eta ohikoak dira emakumerik gabeko 
solasaldiak. Telebistan emakumeen par-
te-hartzea %35,5ekoa izan zen 2017ko 
azaroan eta urte berriarekin batera da-
tuak ez dira asko aldatu. El Programa de 
Klaudio saioa esaterako, parekidetasu-
netik oso urruti dago: emakumeen par-
te-hartzea %26,81 da, eta normalean 
emakume batek eta bost gizonek osa-
turiko mahai-inguruak egiten dituzte. 
Rodriguezek bere bizipenetan oinarritu 
du zergatietako bat: kuota hutsa izatea-
ren sentsazioa; ustezko berdintasuna 

erakusteko emakume-objektu izatearen 
sentipena. 
 Ez da emakumeen ikusezintasunaren 
kausa bakarra: “Emakumeok ez gaude 
EITBko tertulietan eta normaltzat har-
tzen da gainera”, dio Arantza Gutierrez 
EHUko irakasle eta ikertzaileak. Bizi ga-
ren sistema patriarkalak emakumeari 
esleitu dizkion jokaerak zeintzuk diren 
kontuan izanda, euskal hedabide publi-
koan horiek nola gauzatzen diren azter-
tu dute EHUko hiru irakaslek. Solasaldi 
politikoak hartu dituzte lagintzat Ira-
txe Fresnedak, Itxaso Fernandezek eta 
Arantza Gutierrezek. Mahai-ingurueta-
ko eztabaidetan fokua jartzearen arra-
zoia argi du Gutierrezek: “Gaur egun 
informazio asko dugu eta jendeak ez 
ditu egunkariak irakurtzen. Tertuliek 
zertaz hitz egin behar dugun erabaki-
tzen dute”. Eztabaida horietan, ordea, 
emakumerik ez egotea ohiko joera zela 
ohartu ziren eta erne jarri ziren. “Ter-
tulia ugari daude, baina emakumeek ez 
dute hitzik. Ez gaude hedabideetan eta 
horrek esan nahi du ez gaudela ikusgai”. 
Guztiaren gainetik ikuspegi androzen-

trista gailentzen dela atera dute ondo-
rio. Dena dela, puzzle honen alde ba-
koitzak erantzukizunaren zati bat duela 
berretsi du eta badela garaia bakoitzak 
zein ardura duen argi izateko. 

Norbanakoaren ardura
2016ko azaroan hasi eta 2017ko hila-
bete berean jo zuten amaitutzat lehen 
ikerketa. Denbora tarte horretan EITBk 
eskaintzen zituen parrillako tertulia 
programa guztiak aztertu zituzten, irrati 
eta telebistakoak. Urte berriarekin bate-
ra lanean jarraitu dute eta euren webgu-
neko azken datuen arabera, EITBk ez du 
tendentzia aldatu. Ikerketaren arabera, 
4/2005 Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasunerako Legean ezartzen di-
ren baldintzak bi saiok baino ez dituzte 
bete urteko lehen 31 egunetan. ETB1e-
ko Ahoz Aho saioan emakumeen par-
te-hartzea %47,22 izan da eta ETB2ko 
En Jake-n %40,68.
 Pilar Kaltzadak (Donostia, 1970) den-
bora “dezente” darama kolaboratzen 
irratian eta telebistan. Oro har, bera 
egon den saioek “kezka” adierazi izan 
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dutela nabarmendu du. Hau da, ema-
kumeen eta gizonen hitza maila berean 
eman dadin lanketa egin dela lantalde 
horietan. “Zenbait kasutan argiagoa 
izan arren, orokorrean kezka antzeman 
dut. Emakume gehiago sartzearen alde-
ko jarrera zutenak ere badira; berdinta-
sunaren marra gainditu eta hortik gora 
jotzen dutenak”. Azken urteotan kezka 
barneratzea lortu dela dio, baina bertan 
ainguratuta geratzeak ezer gutxirako 
balio duela eta aurrerapauso bat eman 
behar dela dio. “Kezka badago buruan, 
baina lortzen ez denean badirudi ez 
dela ezer gertatzen; ez dago oinarrizko 
irizpiderik eta saiakera hutsean gera-
tzea ondo ikusia dago”. 
 Amaia Cayero (Gatika, 1984) Ahoz Aho-
ko aurkezleak bat egiten du Kaltzadak 
dioen jarrera aldaketarekin. Aldiz, bere 
saioan interes komun batetik abiatzen 
direla dio eta, azken emaitza saio pare-
kidea izatea “berez” irteten zaien zerbait 
dela. “Lehen minututik azkenera arte 
berdintasuna bermatzen ahalegintzen 
gara”.  Kanpora begirako ariketa baino, 
berdintasunaren erronka barne lanketa 
moduan hartzen dutela dio Cayerok. Hala 
ere, “esfortzua” dela onartu du; baietza 
ematen duen emakume bakoitzeko lau 
gizoni ukatu behar baitzaie gonbita. Aste-
roko plangintza bere gain dago, eta “era-
bateko” ardura duela dio tertuliakideak 
aukeratzeko orduan. “Ez da soilik zen-
bat emakume dauden mahaiaren ingu-
ruan, eguneko gaia zein den ere zehaztea 
garrantzitsua da eta gure saioan berdin
-berdin heltzen diote gaiari gizon nahiz 
emakumeek”, adierazi du Cayerok.

 Emakumeak ez badaude, gai batzuez 
aritzeak “ez duela zentzurik” jakitun da 
Dani Alvarez (Bilbo, 1977) Radio Euska-
diko Boulevard irratsaioko aurkezle eta 
zuzendaria. EHUko ikerketak zehazten 
duenez, emakumeen presentzia ez da 
heltzen heren batera irratiko Faktoria, 
Boulevard eta Ganbara saioetan. Alva-
rezen saioan, emakumeen parte-har-
tzea %21,9 da, otsaileko datuak aintzat 
hartuta. “Arazo handia” dagoela jaki-
tun, faktore asko aipatu ditu Alvarezek: 
irizpide jakin batzuei jarraitu beharra, 
alderdi politikoek bidaltzen dituzten 
bozeramaileak gizonezkoak ei direla eta 
joko-zelaia oso mugatua dela. “Hainbat 
emakumeri deitu izan diogu, aditu diren 
aldetik, eta ezetza jaso dugu. Badakite 
erreferenteak direla, baina ez dute hitz 
egin nahi. Hor ezer gutxi egin dezaket”. 

ezetzaren itzala
Bada, zer dago ezezkoaren atzean? Nori 
jartzen zaio ezetzaren zama? Dani Alva-
rezek bederatzi urte daramatza irratian 
eta bi joera nagusi antzeman ditu: bata, 
ordutegia dela eta –Boulevard saioa goi-
zean izaten da– emakumeak “baldin-
tzatuta” daudela dio, haurrak eskolara 
eraman behar dituztelako, besteak bes-
te. Bestea, emakumeak ez daudela prest 
edozer gairi buruz hitz egiteko. “Gai es-
pezifikoak badira baietz esaten dizute 
baina solasaldi orokor baterako, aldiz, 
ezetz”. Honekin lotuta, pisua emaku-
meengan uztea ohiko joera dela dio Kal-
tzadak. “Ez bagaude ez gaudelako eta 
bagaude bagaudelako”. Emakume batek 
norbanakotik hitz egiten duenean, ema-

kume guztien ordezkari gisa ariko balitz 
bezala sentitzea ohikoa dela dio. Kontzi-
liazioak ere zuzenean eragiten du; zain-
tza lanak eta familia noren gain dau-
den begiratzea baino ez dago. Azkenik, 
eztabaidak elkarrizketa kodean baino 
konfrontazio kodean ematen direla na-
barmendu du Kaltzadak: “Konfrontazio 
kodea oso maskulinoa da. Botere borro-
ka da eta tradizionalki gizonak borroka-
rako daude hezita. Orduan, normala da 
emakumea deseroso sentitzea; ni neu 
hala sentitzen naiz”. 
 Ildo bera aipatzen du ikerketak eta 
Gutierrezek ere bat egiten du hezike-
taren faktorean. “Emakumeen arteko 
sareak horizontalak dira eta segurtasun 
eza adierazteko hezi izan gaituzte. Hau 
da, normalean gure artean hitza hartze-
ko txandak errespetatu egiten dira, bai-
na gizonen munduan sartzean ohartzen 
zara beraiekin ezin duzula berdin jokatu, 
ikusezin bilakatzen baitzara”. Zuriñe Ro-
driguezek badaki zerbait horretaz eta 
arrakalak aprobetxatu behar direla dio 
hitza hartzeko: “Niri etsai giroko eremua 
iruditzen zait. Normalean bi emakume 
edo bakarra egoten dira eztabaidan eta 
gizonei hitza kentzea oso zaila da. Ema-
kume gehiagok parte hartzen duten es-
pazioetan erosoago sentitzen naiz. Tele-
bistan batez ere, espektakulua bilatzen 
dute, ez egingo duzun ekarpena”.  

gizonek eta gizonentzako formatuak 
Eztabaida-formatu tradizionalak dira 
egungo telebista eta irrati tertuliak. 
Aurkezleak gai bat proposatzen die eta 
kolaboratzaileek bere iritzia ematen 

emakumeen  
ikusgaitasuna  
hedabideetan 

irratietako solasaldiak  
(2018ko otsaila)
•	 Faktoria (euskadi Irratia): %24,56
•	 Ganbara (Radio euskadi): %22,50
•	 Boulevard (Radio euskadi): %21,93

egunkarietako iritzi artikuluak 
(2018ko urtarrila)
•	 Berria: %33
•	 Diario de Navarra: %10
•	 Deia eta Noticias de Álava: %16,5
•	 El Diario Vasco eta El Correo: %23,5
•	 Gara: %29

22 2018/04/15 | ARGIA

FemiNismoa hEDABIDE pUBlIkoAk | IkUsgAItAsUNA



dute, batak bestearen atzetik. Azken 
aldian ugaritu egin dira, baina emaku-
meen parte-hartzeak ez du bide bera 
jarraitu: 2017/2018 denboraldiko 
lehen hiru hilabeteetan –iraila, urria, 
azaroa– orotara 166 pertsona pasa dira 
zazpi tertulia programetatik, horietatik 
59 izan dira emakumezkoak (%35,5). 
Hainbat kasutan emakume bera ibili da 
tertuliaz tertulia. Alvarezek ez du uste 
egungo solasaldiek euren funtzioa be-
tetzen dutenik. Alde batetik, gai asko 
lantzen direlako eta bestetik, gehienbat 
telebistan, eztabaidak “kontrolaezinak” 
bilakatu direlako. Ikuskizuna lehene-
tsi da, edukiaren aurretik eta hedabide 
publiko batek “beste balore batzuk” lan-
du beharko lituzkeela iritzi du Kaltza-
dak. “Bronka baldin badago, badirudi 
biziagoa dela baina beste faktore batzuk 
lehenetsi beharko genituzke ikusle mo-
duan”. 
 Euskarazko saioek dituzte berdinta-
sunaren alorrean daturik onenak. Zer-
gatia bilatzeko beste ikerketa bat behar-
ko litzateke, baina Kaltzada eta Cayerok 
bat egin dute Ahoz Ahoko eztabaidetan 
dagoen erritmoaz galdegindakoan: ber-
tara doazen kolaboratzaileek kontzien-
tzia bat dute emakumeen ikusgarritasu-
naz eta oro har, elkarrekiko errespetua 
dago oinarrian. Dena dela, saioak duen 
formatua eta emakumeek duten par-
te-hartzea erabat lotuta daudela uste 
dute. “Gaiarekiko sentikorragoak ga-
relako izan daiteke, baina hori ere oso 
adierazle ona da”, dio Kaltzadak.  
 Rodriguezek dio telebistako tertulien 
formatua “patriarkala” dela eta gaiei be-

giratu baino ez dela egin behar hortaz 
ohartzeko. “Emakume feminista bezala, 
teorian emakumeonak diren gaiei bu-
ruz galdegingo didate: zaintza lanak, 
kontziliazioa, martxoaren 8ko balora-
zioa egiteko… Gai ‘garrantzitsuez’, or-
dea, gizonek hitz egiten dute: kontzertu 
ekonomikoa, politika, langabezia… Hori 
ere indarkeria da eta eztabaidetan kuo-
ta hutsa garenaren sentsazioa indar-
tu baino ez du egiten”. Egoerari buelta 
emateko formakuntza funtsezkoa dela 
nabarmendu dute ikertzaileek eta bide 
horretan EITBk barne lanketa sakona 
egin beharko lukeela. “Hedabide pu-
bliko gisa, EITBk zaindu egin behar du 
edukiei ematen dien trataera. Langileei 
hizkuntza ez sexistaren inguruko ezagu-
tzak ematea, adibidez, gaur egun oina-
rrizkoa izan beharko litzateke”, adierazi 
du Arantza Gutierrezek.
 Rodriguezek ere uste du euskal heda-
bide publikoan protokolo baten beharra 
dagoela, dagoena langileentzat baino 
ez baita eta kolaboratzaileak “babesik 
gabe” baitaude. “Ni askotan objektu sen-
titu naiz eta hori indarkeria matxista da. 
Babesten gaituen neurririk ez dagoe-
nez, ez da salatzen baina ziur nago asko-
ri pasa zaiela”. Ez da kasu bakarra: Pilar 
Kaltzadak ere pairatu ditu ondorioak. 
Adibide gisa, behin tertulia batetik atera 
eta zuzenean masaje-emailearengana 
joan zela kontatu du, giharretan zera-
man tentsioa askatzera. Emakume so-
laskideek kalte psikologiko eta fisikoak 
jasaten dituzte. Ikerketaren hipotesieta-
ko bat da hori, eta testigantzok hipote-
sia egiaztatzen dute.  

 » Pilar Kaltzada,  
solaskidea: 
“Konfrontazio kodea 
oso maskulinoa da. 
Botere borroka da eta 
tradizionalki gizonak 
borrokarako daude 
hezita. Orduan, normala 
da emakumea deseroso 
sentitzea; ni neu hala 
sentitzen naiz”

 » Zuriñe Rodriguez, 
solaskide ohia: 
“Emakume feminista 
bezala, teorian 
emakumeonak diren 
gaiei buruz galdegingo 
didate: zaintza lanak, 
kontziliazioa, martxoaren 
8ko balorazioa egiteko… 
Gai ‘garrantzitsuez’, ordea, 
gizonek hitz egiten dute: 
kontzertu ekonomikoa, 
politika, langabezia… ”

166 pertsonak hartu zuten parte 
tertulia programetan 2017ko 
iraila-urria-azaroan. Horietatik 
59 (%35,54) ziren emakumeak, 
batzuetan emakume bera 
tertuliaz tertulia ibili zen.

iturria: “Emakumeen ikusgaitasuna hedabideetan” ikerketa (EHU).

telebistetako solasaldiak  
(2017ko azaroa)
•	 Ahoz aho (etb1): %49,16
•	 Ahoz aho+ (etb1): %45,83
•	 En Jake (etb2): %35,12
•	 El programa de Klaudio (etb2): %20,63
•	 7 días (etb2): %47,78

%65%35
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 Tertulia politikoetan aldaketa inte-
grala emateko borondatea funtsezkoa 
da. Gizartearen egungo egoeraren isla 
dela nabarmendu du Gutierrezek. Hau 
da, beste esparru batzuetan bezala, 
gizonek dute aginte makila eta ema-
kumeak botere horren baitan daude. 
Dani Alvarezek uste du aldaketa goi-
tik beherakoa izan behar dela; EITBk 
egungo planteamendua berrikusi eta 
eredu berriak sortu beharko lituzkeela; 
egunerokotasunean, eskura dituzten 
baliabideekin, parekidetasuna lortzea 
zaila dela argudiatuta. Amaia Cayerok, 
aldiz, eguneroko jardunean jartzen du 
fokua eta emakume tertuliakideak lor-
tzeko tematu egin behar dela nabar-
mendu du. Beharbada, aurkezle, editore 
eta produkzioko arduradunek eroso-
tasunetik edo ohiko jokaeretatik atera 
beharko lukete berdintasunetik ger-
tuago egoteko. Alvarezek zaila ikusten 
du “betikoei” ez deitzea eta erosotasun 
horretan ez erortzea. 
 Eztabaida politikoen egitura aldatzea 
lan konplexua dela dio Zuriñe Rodri-
guezek. Hedabideek azken hitza badute 
ere eta beraien espazioetan nork hitz 
egingo duen erabakitzeko gaitasuna 
duten arren, zuzenean eragiten duten 
beste faktore batzuk badirela nabar-
mendu du. Adibidez, ideologia ezkertia-
rreko hedabide nahiz alderdiek hartu 
beharko luketen jarrera: “Feminismoa-
ren aldeko hedabide eta alderdiak ba-
dira, bidal ditzatela emakumezkoak 
gizonezkoen ordez hitz egitera. Hori 

beraien esku dago”. Alvarezek, aldiz, 
emakumeengan jarri du ardura eta ter-
tulietan hitz egitera ausartu beharko li-
ratekeela azpimarratu du. Emakunderi 
ere bide honetan lagundu dezala eskatu 
dio, erreferenteak izan daitezkeen ema-
kumeen zerrenda osatzen. Arantza Gu-
tierrez ikertzaileak ere uste du ardura 
ez dela emakumeena soilik. “Gizonezko 
tertuliakideek isildu egin beharko luke-
te emakumeei ahotsa emateko eta ema-
kumerik gabeko mahaietan esertzea 
baztertu beharko lukete”. n
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 » Dani Alvarez, 
Boulevardeko zuzendaria: 
“Gai espezifikoak badira 
baietz esaten dizute 
emakumeek, baina 
solasaldi orokor baterako, 
aldiz, ezetz”

 » Arantza Gutierrez,  
EHUko ikerlaria: 
“Gizonezko tertuliakideek 
emakumerik gabeko 
mahaietan esertzea 
baztertu beharko lukete”

Goikoa ez da ohiko argazkia, bi emakume eta gizon bat hizketan. Boulevard saioko solasaldian 
emakumeen parte-hartzea ez da heltzen herenera. Otsaileko datua %21,9 izan da. 
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