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4 korrelazio nagusien





Sexualitatearen ezagutza da, norberaren

sexualitatearen eta, oro har, giza sexualitatearen

autoezagutzaz eta errekonozimenduaz osatua.

Pertsona batek bere sexualitateari (identitatea,

orientazioa, gorputza, erotika eta amatoria) eta

bizitza sexualari buruz duen atsegin-desatsegin

mailaren ebaluazio subjektiboa da.

Konstruktu hori identitatearen parte da, kasu

honetan, “Ni sexuatuaren parte”. Hortaz,

eraikitzen ari garen eta izaten ari garen

emakumea edo gizona, dugun gorputza eta

egiten dugun sexu-jokabidea

adierazteko/bizitzeko/sentitzeko modua

autopertzepzioaren eta pertzepzio sozialaren

arteko elkarrizketan garatzen da.

Sexualitatearen keinuzko adierazpenaren

bultzatzailea da, bai banaka, bai harremanean,

eta sexu-harremanak izateko eta sexualki

aktiboak izateko jarrera positiboa da.



Sexualitatearen keinuzko adierazpenaren

bultzatzailea da, bai banaka, bai harremanean,

eta sexu-harremanak izateko eta sexualki

aktiboak izateko jarrera positiboa da.

Testuinguru erotiko edo erotizatu batean gure

sentimenduak, nahiak, iritziak, beharrak eta

eskubideak behar bezala eta besteekiko

errespetuz adierazteko gaitasuna.

Emakume izateagatik emakumeen gorputzek jasaten

dituzten eta aurre egiten dieten indarkeria

matxisten motak behar bezala identifikatzea.

Oro har, sexualitatearekiko eraginkortasunaren

pertzepzioa da, eta, zehazki, erotikarena. Sexudun,

sexuala eta erotikoki eraginkorra dela sentitzea-

bizitzea-adieraztea da kontua.





• Ahalduntze sexualaren kontzeptuan sakontzea.

• Ahalduntzearen autopertzepzioa ikuspegi intersekzionaletik aztertzea.

• Orgasmo arrakalaren fenomenoan sakontzea.

• Autoestimu sexualaren eta motibazio sexualaren arteko korrelazioa berriro aztertzea.

• Emakumeen sexualitatearen beste alderdi interesgarri batzuk biltzea.



IKUSPEGI 

INTERSEKZIONALA

Ikuspegi sexologikoari, ikuspegi feminista

pluralari eta sexu-aniztasunaren ikuspegiari,

2021ean, hurrengo ataletan garatuko dugun

ikuspegi intersekzionala gehitu diogu.





“Koloretako emakumeak, bakea eta

bizikidetza” elkarte feministarekin eta

“Munduko Medikuak” GGKEarekin

sarean lan egiten dugu.

20 dokumentu baino gehiago
(emakumeen sexualitateari buruzko
artikuluak, liburuak eta dibulgazio-
txostenak).

15 pertsona (13 emakume, pertsona
trans bat eta gizon bat).

Munduko Medikuak erakundean parte

hartzen duten emakumeak, 8

emakume migratu/arrazializatu.

Kontzeptu hori banan-banan
definitzen duten 10 funtsezkoa
informatzaile baino gehiago.

25 kontzeptu baino gehiago arlo

honetan. Euskaraz eta gaztelaniaz.
25 kontzeptu baino gehiago arlo

honetan. Euskaraz eta gaztelaniaz.
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Soziologian doktorea, 
gizarte-psikologiako

irakaslea URJCn, 
aktibista eta ikertzailea. 

Soziologian doktorea, 
gizarte-psikologiako

irakaslea URJCn, aktibista
eta ikertzailea. 

Sexologoa soziologoa
eta berdintasun

teknikaria.



Idazlea, sex coach eta 
“Zure sexua zurea da” 

liburuaren egilea.

Psikologoa, pedagogoa

eta sexologoa

Sexologoa, psikologoa
eta psicowoman

proiektuaren sortzailea

Medikua, Sexologoa eta
Amaltea zentruaren

zuzendarikidea

http://www.institutoterapiadelreencuentro.org/


Kazetari feminista

Psikologoa feminista. 
Sortzen-eko zuzendaria

Sexologoa, feminista eta 
gizarte langilea

Sexologoa, Berdintasun 
teknikaria eta aktibista 

transfeminista



Ginekologoa eta 
Sexologiako Masterreko 

irakaslea. "Hitz egin
dezagun baginez" eta 

“Hitz egin dezagun gutaz" 
liburuen egilea.

Bilboko Udalaren
Programako Psikologoa

eta Sexologoa: 
emakumea, osasuna

eta indarkeria

Sexologoa, Psikologoa eta 
inklusioan aditua.

Psikologoa eta 
Sexologoa Osakidetzan. 
COP-Bizkaia Sexologia

Batzordeko kidea
Ijito aktibista eta 

Sexologoa







Collins, P. H. (1990). Black feminist thought in the matrix of

domination. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and 

the politics of empowerment, 138(1990), 221-238



https://conlaa.com/colectivo-de-las-mujeres-de-boston-nuestros-cuerpos-nuestras-vidas/
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Zer da desira erotikoa? Zer ulertzen duzu emakumeen ahalduntze sexualaz?

•

•

•

•

Genero-arrakala orgasmikoa existitzen al da?



Zer da desira erotikoa? Desira erotikoa motibazioa al da?

Ba al dago loturarik autoestimu sexualaren eta motibazio sexualaren artean?

Nola funtzionatzen du desio erotikoak emakumeengan?





https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Al%20Adib%20Mendiri,%20Miriam%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ib%C3%A1%C3%B1ez%20Bern%C3%A1ldez,%20Mar%C3%ADa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Casado%20Blanco,%20Mariano%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Santos%20Redondo,%20Pedro%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Med.%20leg.%20Costa%20Rica
http://centros.bvsalud.org/?search=CR1.1&prefix=search&lang=pt




Desioa

gutxitzea

32 emakume

Baginismo-

Dispareunia

141

emakume

Anorgasmia 

31 emakume

Bikote-

arazoak

64 emakume

Sexu-

abusuak

40 

emakume





❑ “Putatzat hartzen gaituzte, eta hori gure jatorriaren araberakoa da”.

❑ “Sexualki ezikusia sentitzen naiz, oso erraza eta puta naizela uste dutelako. Horma hori jartzen dizute ez sinesteko iniziatiba har

dezakedanik.

❑ “Sexualitatearen jatorrian eragina duten aldagai gehiago daude: kultura, politika, eta abar. Hemengo eta hango emakumeak

munduko emakumeak gara. Indarkeria matxista emakumeek ere bermatzen dute. Berriro minez programatzeko ahalduntzea eta

aldaketetatik ikastea”.

❑ “Erabateko aldaketa da hemen sexualitatea bizitzea. Taburik gabeko elkarrizketa ireki bat izatea nire senarrarekin, babosada

bat bezala ikusi gabe. Amak transmititua. Ni seinalatzen ez nauen gizon bat edukitzeak pozten nau”.

❑ “Nik, kontrakoa. Hona etorri eta hertsatuta sentitu nintzen. Begirada hipersexualizatua, zapuztu eta haserretu egiten nau. Gau

bat pasatzeko latindar edo afrikar bat, baina bikote batentzat hemengo bat”.

❑ “Senarra daukat, baina errutinan gauzak bizi ditut, mikroindarkeriak”.

❑ “Berdin gertatu zitzaidan. Kolonbian indarkeria matxistako egoera bat bizi nuen, eta hona iritsi eta nire bikotekideak zaintzen

nau”.

❑ “Hemen indarkeria juridikoa bizi dugula esango nuke, baita akademikoa ere. Norberak bere burua ikusteko eta sexualitatea

adierazteko duen moduan eragiten dute”.

❑ “Indarkeria horiek bizi izan ditut eta identifikatuta sentitzen naiz. Baina orain espazio seguruekin eta autoezagutzarekin geratzen

naiz, begirada atsegin eta maitekor batetik. Sarean, bakarrik sentitu gabe, ez dut indarkeria normalizatzen, baina horretaz hitz

egiten babestuta sentitzen naiz. Indarkeria obstetrikoa: nik bizi izan dut eta beldurtuta sentitu naiz”.

❑ Etxeko erregimeneko lana: “Emakumemigratuok bide zailagoa dugu; izan ere, gure sexualitatea defendatu behar dugu, eta, aldi

berean, egokitze-prozesua, migrazio-dolua eta estresa pairatu behar ditugu”.

❑ Proposamen zehatza sexualitatetik: “Nire ustez, entzumenari lehentasuna ematen dioten espazio seguruak, gehiago

ezagutarazi behar dira”.



“







1. Ahalduntze sexualaren kontzeptuan sakontzea.
2. Ahalduntzearen autopertzepzioa aztertzea ikuspegi intersekzionaletik.
3. “Genero-arrakala orgasmikoaren” fenomenoan sakontzea.
4. Autoestimu sexualaren eta motibazio sexualaren arteko korrelazioa berriro aztertzea.
5. Emakumeen sexualitatearen beste alderdi interesgarri batzuk biltzea.

Eztabaidak eta emaitzak

https://www.youtube.com/watch?v=IbDofUkHCE4&t=434s


Zer da intersezionalitatea?

◦
◦
◦
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Eztabaidak eta emaitzak

“Aipatzen ez dena,

hutsaren hurrena”
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https://www.munduberriak.com/hiztegia-diccionario/

Prozesuaren produktuak

https://www.munduberriak.com/hiztegia-diccionario/
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https://www.facebook.com/munduberriak/
https://https/www.instagram.com/munduberriak/
mailto:Info@munduberriak.com
mailto:Info@munduberriak.com
http://www.muunduberriak.com/
http://www.facebook.com/mundukomedikuak
http://www.asociacionmujeresdecolores.com/
http://www.eskubidez.org/


Esku-hartze integralerako proposamena



Sexu-indarkeriak hitzezko jazarpenetik bortxazko

penetraziorainoko ekintzak hartzen ditu bere baitan, bai eta

derrigortze-mota ugari ere, presio soziala, beldurraraztea eta

indar fisikoa. Sexu-indarkeriak honako hauek, baina ez soilik,

barne hartzen ditu: bortxaketa ezkontzan eta maitasun-

hitzorduetan; ezezagunek edo ezagunek bortxatzea; nahi ez

diren sexu-iradokizunak edo sexu-jazarpena (eskolan,

lantokian, etab.); bortxaketa sistematikoa, sexu-esklabotza

eta gatazka armatuetan bereziki ohikoak diren beste

indarkeria-mota batzuk (adibidez, behartutako ernalkuntza);

desgaitasun fisiko edo mental-egoeran dauden pertsonen

sexu-abusua; haurren bortxaketa eta sexu-abusua; eta sexu-

indarkeriaren forma tradizional batzuk, hala nola ezkontza

behartuak edo elkarrekin bizitzera behartzea, mutilazio

genitala (tradizioaren praktika).

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) sexu-indarkeria

honela definitzen du: sexu-ekintza oro, sexu-ekintza bat

gauzatzeko saiakera, nahi ez diren komentario edo

iradokizun sexualak, edo pertsona baten sexualitatea beste

pertsona batek behartuta merkaturatzeko edo beste edozein

modutan erabiltzeko ekintzak, pertsona horrek biktimarekin

duen harremana edozein izanda ere eta edozein esparrutan,

etxea eta lantokia barne.

Esku-hartze integralerako proposamena
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Esku-hartze integralerako proposamena



Neuropsikologiaren ikuspegitik esku 
hartzeak zer esan nahi du?

Sexologiaren ikuspegitik esku hartzeak
zer esan nahi du?

Esku-hartze integralerako proposamena
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Esku-hartze integralerako proposamena



Esku hartzeko taldea:

Esku-hartze integralerako proposamena



www.munduberriak.com


