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1 FITXAREN EDUKIAK 

Sinboloen eguneroko erabilera.  

 

Ondo begiratuz gero, konturatuko gara sinboloz inguratuta gaudela. Batzuk edonon daude (adibidez, trafikoa arautzen dutenak), eta erraz 

ezagutzen ditugu, hizkuntza partekatuaren zati direlako; baina bereziak ere badaude, talde jakin batek erabiltzen dituenak, sinboloaren 

bitartez identifikatzeko eta komunikatzeko.  

 

Ikus ditzagun sinbolo batzuk eta euren esanahia: 

 

Trafikoko hizkuntza 

 

Ehun urte baino gutxiago ditu (1914ko abuztuaren 4an jarri zen abian lehen semaforoa, gaur egun ezagutzen dugunaren oso antzekoa, 

Clevelanden, Estatu Batuetan). Hala eta guztiz ere, ezinbesteko hizkuntza da trafikoa arautzeko. Bertako seinale batzuk sortu zirenerako 

baino haratago doaz, eta bestelako mezuak komunikatzeko ere erabiltzen dira. 
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Bizitzako filosofia osoa bi marrekin 

 

 

Ekialdeko filosofian yinek eta yangek dualtasuna adierazten dute, unibertsoko ustez kontrako baina osagarriak diren indarrak ulertzeko 

era da: argitasuna/iluntasuna, soinua/isiltasuna, beroa/hotza, mugimendua/gelditasuna, bizitza/heriotza, burua/gorputza, 

maskulinoa/femeninoa, etab. 

 

Organo txikia sentimendu handirako, eta izugarrizko mitoa 

 

 

 

Gorputzeko organo berezia da, bere taupadak bizitzaren eta heriotzaren arteko desberdintasuna dakarrelako. Gure emozioek eragin 

egiten diote, azkar ibiltzen da sentsazio gogorrekin, batzuetan, gelditu egin zaigula iruditzen zaigu… Antzinatik, bihotza sentimentuei 

lotuta dago, kultura askotan indarra eta bizitza adierazi izan ditu…, eta, gaur egun, maitemintzeko erabiltzen dugu, eta taupadak azkarrak 

direnean, badirudi ihes egingo digula. 
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Hizkuntza informatikoa 

 

Informatika leku guztietara zabaldu zenean, hizkuntza berria behar izan zuen. Gaur egun, informatika erabili edo gehiegi erabiltzen 

dugunok, hizkuntza berriak ikasi behar ditugu. Badakizu zein izan zen historiako lehen helbide elektronikoa, gaur erabiltzen ditugunen 

modukoa?: tomlinson@bbn-tenexa 

 

1971n,  Ray Tomlinson sinbolo baten bila zebilen, pertsonaren izena eta pertsona non zegoen bereizteko. 1884 tik aurrera garatutako 

idatz makina batzuek, zeinu hori zeukaten ( Lambert izenekoak, adibidez, 1902an egina). Merkataritzako erabilera zutenez, eta Model-33 

Teletypek teklatuak a bildua zuenez,(teletipo itxurakoa) , Tomlinsoek erabili zuen zeinua izan zen. Izan ere, a bildua zuen lehen mezua 

PDP-10 konputadoretik bidali zuen.  
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SMSen hizkuntza 

Kx, bhr iksk gr, btk tkn. M 

Mugikorraren erabilera handiarekin, hizkuntza berria sortu zen, zeinu eta sinbolo mota guztiak dituena, betikoak eta bereziak. Horrela, 

gauza asko esaten dugu hitz gutxirekin, eta dirua aurrezten dugu. 

 

Gurutze eta Ilberri Gorria 

Gurutze Gorriaren sinboloa, atzealde zuriaren gainean, Genevako Lehen Konbentzioan onartu zuten,  1864an, eta Suitzako banderako 

koloreen alderanzketa da. Ilberri Gorria Inperio Otomanoak erabili zuen lehen aldiz Errusia-Turkia Gerran, 1877–1878  .1929an,  bigarren 

ikur onartu zuen Gurutze Gorriko Nazioarteko Batzordeak.  

Gurutze Gorria edo Ilberri Gorria ikusten ditugunean, honakoa dakigu:  

• Erakunde horrek gizakien sufrimendua nahi duela prebenitu eta arindu, egoera guztietan. 

• Bere misioa bizitza eta osasuna babestea dela, gizakia errespetaraztea, batez ere, gatazka armatuetan eta bestelako egoera 

larrietan. 
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Hegan egiten duen bakea 

Bigarren Mundu Gerra geroztik, bakea zen munduko desiorik handiena. 1949an, Frantziako Alderdi Komunistak margo bat diseinatzeko 

eskatu zion Pablo Picasori, Bakearen Mugimenduaren sinbolo izan zedin, eta Picasok usoaren profila marraztu zuen. 

 

           

 

Aniztasuna ospatzeko ostadarra 
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Gilbert Bakerek gay bandera diseinatu zuen 1978an, Askatasun Homosexualaren Ospakizunerako, San Franciscon. Bandera ez da 

benetako ostadarra. Egileari iturri askok iradoki zioten, besteak beste, hippie mugimenduak eta Estatu Batuetako Eskubide Zibilen aldeko 

Mugimenduak. Koloreak lerro horizontaletan daude, gorria goian eta purpura behean. Koloreek homosexualitatearen aniztasuna 

adierazten dute, femeninoa zein maskulinoa, mundu osoan. Bakerek dioenez, hasierako banderaren koloreak lesbiana, homosexual, 

transexual eta bisexualen bizitzako arlo desberdinen sinbolo dira, gizakien sexualitatearen adierazpen anitza: 

• Arrosa: sexualitatea 

• Gorria: bizitza. 

• Laranja: osasuna. 

• Horia: eguzkia. 

• Berdea: natura. 

• Urdina: artea. 

• Indigoa: harmonia. 

• Purpura: arima 

 

 

Sinbologia feminista 

Mugimendu feministak ere, jaio zenetik, identifikatzeko sinboloak sortu izan ditu. Ezagunetarikoak Greziako mitologiako jainkoen irudia 

erabiltzen du. Sinbolo guztietan biribila agertzen da, barruan identifikatzeko markaren batekin. Behean gurutzea duen biribila Afroditaren 

sinboloa da, erromatarren Venus, maitasunaren eta edertasunaren Jainkosa, eta feminitatearen sinboloa da. Venus sinboloak emakumea 

irudikatzen du, eta mugimendu feministak bere egin eta era askotara erabiltzen du. 
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Sinbolo horrezaz gain, mugimendu feministak badu beste ikur bat ere: kolore morea edo lila. Mugimendu feministak zergatik erabiltzen 

duen kolore hori azaltzeko, bertsio ugari daude. 

 

Horretariko batek Cotton izeneko ehungintza lantegi bateko emakumeen borrokari lotzen dio, New Yorken. 1908ko martxoan lantegiko 

emakumeek greba hasi zuten, lanjarduna 10 ordukoa izateko eta emakumeen laneko eskubideak bultzatzeko. Esaten denez, enpresa 

jabeek su eman zioten lantegiari eta emakumeak kiskalduta hil ziren. Ezaguna da, baita ere, lantegian egiten zen ehunaren kolorea 

morea zela dion bertsioa, eta horixe da emakumeen eskubideen borrokari lotzeko arrazoia. Bestalde, izan daiteke kolore morea emakume 

horien odola eta egiten zuten ehunaren nahastea izatea; beste batzuek diote kiskaldutako gorpuak estaltzeko zeuden ehun bakarrak more 

kolorekoak zirela. 
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Bestelako azalpen batek dio feministek gainditu egin nahi izan dituztela neskei eta mutilei lotutako koloreak (arrosa eta urdina). 

Horretarako, bi koloreen nahastea proposatu zuten (lila), emakumeak eta gizonak desberdintzen ez duen gizartearen helburua islatzeko.   

 

 

Gizonen konpromisoa indarkeriaren aurka. 

 

Begizta Zuriaren Kanpaina Kanadan hasi zen. 1989ko abenduaren 6an 14 nerabe erahil zituzten gizonezkoentzako omen ziren ikasketak 

egiten ari zirelako; hiltzaileak, “feministak” oihuka egin, fakultatean sartu eta hil egin zituen. Orduan geroztik, gizon talde batek pentsatu 

zuen inplikatzeko ardura zutela eta zerbait egin behar zutela horrelakorik gehiago ez gertatzeko, eta lehen gauza isilik ez gelditzea zen. 

1991n begizta zuriaren lehen kanpaina antolatu zuten. 
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Puntu Lila 

 

Indarkeriaren aurkako eta berdintasunaren aldeko Euskal Herriko udalerrien sareak, BERDINSAREAK, Puntu Lila sinboloa onartu zuen 

2008an. Horrela, gizartearen jarrera bateratua nahi izan zuten erakutsi indarkeria sexistaren jokaera guztien aurka. Sinboloaren esanahia 

da: EMAKUMEENGANAKO INDARKERIARI EZ. Lila da, feminismoaren kolorea ere lila delako, eta puntua da, sinbolo erraza eta adierazle 

guztiekin: puntu askok osatutako puntua, amaitu dela esateko, “eta puntu”. 
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2 EDUKIA: 

Dokumentala aztertzeko galderak   

 

1. Deskribatu emakumeek egiten dituzten jarduerak zuri-beltzezko iragarkietan. Eta gizonezkoak, zer egiten ari dira aipatutako 

iragarkietan?  

 2. Komentatu 2:52, 5:08 eta 9:10 minutuetan agertzen diren iragarkiak. Nolakoak dira iragarkietako emakumeak? Bertan agertzen diren 

gizonak, zertan ari dira?  

3. Zein lotura egiten duzu iragarki horien eta teleberrietan agertzen diren albisteen artean?  

4. Gogoan duzu gaur egun telebistan ikus dezakegun iragarkiren bat? Komentatu.  

5. Dokumentala ikusi ondoren, zer nahiko zenuke esan edo egin koadrilan, bikotekidearekin, lagunarekin, familian, eskolan, lanean, 

auzoan…?
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3 EDUKIA: 

Irudi sexistak 
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Irudiak aztertzeko galderak 

 

1. Deskribatu irudietan emakumeek egiten dituzten jarduerak. Eta gizonezkoak, zertan ari dira irudi horietan?  

2. Zergatik uste duzu irudiak sexistak direla? 

3. Zer egingo genuke irudiak sexistak ez izateko? 

4. Gogoan duzu antzeko irudiren bat? Komentatu  

5. Irudiak aztertu ondoren, zer nahiko zenuke esan edo egin koadrilan, bikotekidearekin, lagunarekin, familian, eskolan, lanean, 

auzoan…? 

 

 

 

 

 

 

 

 


