
Semaforoa Elkarteanek egin du, jakin badakitelako beharrezkoa dela 
gizartea sentsibilizatzea desgaitasuna duten emakumeek indarkeria 
matxistari dagokionez bizi duten errealitateari buruz. 

Askotan ez gara ohartzen desgaitasun fisikoa duten emakumeak 
indarkeria matxista jasaten ari direla. Gehienetan, desgaitasun fisikoa 
duten emakumeak ere ez dira konturatzen jasaten ari direna ez dela beren 
desgaitasunagatik, emakumeak direlako baizik.

Horregatik, semaforo honen bidez, desgaitasun fisikoa duten emakumeek 
bizi dituzten indarkeria matxistako egoerak erakutsi nahi ditugu, identifika 
ditzaten, bai eta egoera horretatik atera daitezkeela eta indarkeriarik 
gabeko bizitza autonomoa eta independentea bizi dezaketela (beharrezko 
laguntza eta baliabideekin) kontura daitezen ere.   

Semaforoaren metafora erabiltzen dugu, hiru egoera irudikatzeko:  
edozein eratako indarkeria matxista jasaten egotea (kolore gorria), 
edozein eratako indarkeria matxista jasaten egotea (kolore gorria), eta 
indarkeriarik gabeko bizitza bizitzea (kolore berdea).

Indarkeria-egoeran murgilduta zau-
de, ez duzu inolako kontrolik gertat-
zen zaizunaren gainean, eta errudun 
eta erantzule sentitzen zara egoera 
hori eragiteaz, bizitzeaz eta hortik 
ezin irteteaz.

Zure desgaitasunak eragindako 
egoera saihestezina dela uste duzu, 
eta ez zara jabetzen indarkeria ma-
txista bizi duzula emakume izatea-
gatik.

EGOERA

EGOERA

EGOERA

BIZIPENAK

BIZIPENAK

BIZIPENAK

Indarkeria egoera horretan jarrait-
zen duzu, baina aurre egiten dion 
emakumetzat hartzen duzu zeure 
burua.

Erantzule edo errudun bakarra zu-
gan indarkeria erabiltzen duena dela 
konturatzen hasten zara.

Indarkeriari aurre egiten dion emaku-
mea zarela konturatu zarenean, in-
darkeriarik gabeko bizitza egiteko 
irteera-bideari ekin diozu.

• Gorputz-erasoak: kolpeak, bult-
zadak.

• Hitzezko tratu txarrak: irainak, 
etengabeko kritikak, zure gorput-
zari, janzteko moduari, hitz egite-
ko moduari edo portaerari barre 
egitea, lagunen aurrean txantxak 
egitea.

• Bortxaketak.

• Eskean edo prostituzioan aritzeko 
zu erabiltzea.

• Zure bizilekuan giltzapetuta edu-
kitzea sistematikoki.

• Arduragabekeria zure elikaduran 
eta medikazioa hartzean.

• Jaramonik ez egitea edo zutaz 
lotsatzea.

• Ez dizu laguntza-baliabideak es-
kuratzeko aukerarik ematen.

• Zure mugikortasuna murrizten du.

• Xantaia emozionala.

• Garbitu edo gorputz-jarrera al-
datzeko orduan ukituak baimenik 
gabe egiten dizkizu.

• Ez dizu uzten kanpoko baliabide 
ekonomikoak (lan egitea, bekak, 
etab.) eskuratzen

• Ez dizu uzten zure jarduera eta 
zaletasunetara joaten.

• Eguneroko jardueretarako behar 
duzun gainbegiratze edo laguntza 
falta.

• Ez du zure iritzia kontuan hartzen.

• Ez zaitu animatzen familiako edo 
gizarteko jarduera edo ekitaldie-
tan parte hartzera.

• Erabakiak hartzeko subjektu aktiboa 
zarela konturatzen zara. Besteek in-
darkeriari aurre egin dion emakumet-
zat hartzeko beharra duzu.

• Izena jartzen diozu gertatzen zaizu-
nari, eta zure burua sendatzen hasten 
zara. Jasandako kaltea konpontzeko 
beharra

• Indarrez sentitzen zara laguntza es-
katzeko. Eskura dituzun baliabideei 
eta egin dezakezunari buruzko infor-
mazioa duzu. Zure egoera gizarterat-
zen duzu (pribatutik publikora).

• Salatzea edo ez salatzea erabakitzen 
baduzu, bi kasuetan babesa lortuko 
duzu. 

• Zeure burua zaintzeko eta zure ardu-
rapean dauden pertsonak zaintzeko 
prozesua hasten duzu.

• Kontuan izan zalantzak izaten jarrai 
dezakezula, berriro aurreko egoerara 
itzul zaitezkeela, baina behar duzun 
indarra duzula irteteko eta indarkeria-
rik gabeko bizitza bizitzeko.
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