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GENEROA ETA ZIENTZIAREN KOMUNIKAZIOA 

 

 

Zientziak gure bizitzan eta ongizatean hain garrantzi handia izanda, ezin uler daiteke 

emakumezkoak kanpoan uzten dituen praktika zientifikoa, eta, hortaz, gizarte osoaren 

erantzukizuna da zientziaren ateak denentzat irekitzea. Hedabideok zientziaren komunikazioan 

genero-ikuspegia landuz lagun dezakegu. 

 

Hain zuzen, Euskal Herriko Unibertsitateak Genero eta Zientziaren Komunikazioa 

jardunaldiaren lehen edizioa antolatu du, gaztelaniaz eta ingelesez, 2023ko otsailaren 9an. 

Horri begira, glosario bat prestatu dugu, gaiarekin lotura zuzen-zuzena duten terminoak bilduz. 

Kanpoan utzi ditugu genero-ikasketak modu orokorrean ukitzen dituzten terminoak, hala nola 

kristalezko sabaia, ahizpatasuna, jardunaldi bikoitza, kontziliazioa, genero-arrakala, 

matxismoa, ahalduntzea... 

 

 

androzentrismo 

(gazt.: androcentrismo / ing.: androcentrism) 

Munduan, gizarteetan, kulturetan eta historian erdigunea gizonezkoei eta gizonezkoen 

ikuspegiari emateko praktika. 

 

ar-erantzun 

(ing.: manswering) 

Ekitaldi publiko batean gizonezko batek erantzutea galdera emakumezko bati zuzendu 

zaiolarik. 

 

ar-errepikapen 

(ing.: hepeating) 

Emakumeei entzungor egitea, ideia bat proposatzen dutenean ideia hori baztertuz baina, 

geroago, gizonezko batek errepikatzen duenean ideia bera onartuz. 
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ar-esplikazio 

(ing.: mansplaining) 

Emakumearekiko kondeszendentzia, eskatu ez duen azalpen bat ematen zaiolarik tonu 

errukitsua erabiliz eta jakintzat emanez ez duela gaia ezagutzen. 

 

ar-jabetze 

(ing.: bropropiating) 

Gizonezko batek bere egitea emakume baten ideia eta ideia horren meritua. 

 

ar-mozketa 

(ing.: manterrupting) 

Hizketaldian emakumea etetea eta kontrola gizonezko batek hartzea ezagutza edo argudio 

hobeak izango balitu bezala. 

 

artazi-efektu 

(gazt.: efecto tijera / ing.: scissor graph) 

Zientzia-diziplina askotan generoen banaketa ardura mailaren arabera irudikatzean sortzen 

den grafikoa, artazi ireki baten itxura daukana. 

➢ Grafiko hau Alemaniako unibertsitateetako zientzia biologikoen 2003ko egoerari dagokio. 
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genero-homofilia 

(gazt.: homofilia de género / ing.: gender homophily) 

Erreferentzietan eta autoreen aipuetan artikulu-egilearen genero bereko pertsonak jartzeko 

joera. 

 

gizon hutsezko panel 

(ing.: all men panel) 

Bakarrik gizonez osaturiko panela, biltzar, jardunaldi edo bestelako egitarau publiko batek 

erabiltzen duen gaian emakumezko adituak badaudela ahaztuta. 

 

hodi-efektu 

(gazt.: efecto tubería / ing.: pipeline effect) 

Unibertsitate-ikasketa jakin batzuetan gertatzen den efektua, karreran aurrera egin ahala gero 

eta emakume gutxiagok jarraitzeagatik gertatzen dena. Izan ere, arloa gizonezkoek 

kontrolatzen dutela konturatzeak emakumeen abandonua dakar. 

➢ Informatikan eta ingeniaritzetan, oso ohikoa da. 

 

koheziketa 

(gazt.: coeducación / ing.: coeducation = mixed-sex education) 

Heziketaren bidez, bai mutilen eta bai nesken gaitasun guztiak garatzea. Koheziketak berekin 

dakar gizonezkoen eta emakumezkoen ezaugarriei buruzko estereotipoak eta aurreiritziak 

bazter uzteko esku-hartzea. 

 

kriptoginia = emakumeak ikusezin egite  

(gazt.: criptoginia = invisibilización de las mujeres / ing.: crytogyny = invisibilization of women) 

Emakumezkoak eta erreferente femeninoak ezkutatzea zientzian, agintean edo gizarteko beste 

edozein arlotan. 

➢ Ikas-liburuetan, esate baterako, ohikoa da aipatzen diren zientzialari, pentsalari, artista eta 

gizarte-eragile gehien-gehienak gizonezkoak izatea. 
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Matilda efektu 

(gazt.: efecto Matilda / ing.: Matilda effect) 

Emakume zientzialariek jasaten dute diskriminazio sistematikoa, beraien lorpenak beraiei 

aitortu ordez gizon lankideei egozteagatik. 

➢  Wikipedian kontsultatzea merezi duten kasuak: Rosalind Franklin (1920-1958), DNAren 

egitura argitzeko ekarpen garrantzitsuak egin zituen; Marian Diamond (1926-2017), plastizitate 

neuronalaren aurkikuntza egin zuen; Marthe Gautier (1925-2022), 21. kromosoma-pareko 

trisomia deskubritu zuen. 

 

zientziaren komunikazio inklusibo 

(gazt.: comunicación inclusiva / ing.: inclusive communication) 

1. Informazio zientifikoa ematean berdintasunez eta gizarte-justiziaz aritzea. 

2. Ematen den informazio zientifikoa edonork ulertzeko moduan jakinaraztea. 

➢ Adiera batean zein bestean, lau dira arreta behar duten kolektiboak: 1) emakumeak, 2) 

esklusio arriskuan dauden etniak, 3) desgaituak, 4) LGTBI+ pertsonak. 
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