ME TOO
PROIEKTUA
ORIARTE BHI
2020-21 Ikasturtea

ZER DA ME TOO MUGIMENDUA?
Me too 2017. urtean sortutako mugimendu
internazional bat da, zeinari esker mundu
guztiko jendeak beraiek jasandako eraso
sexistak salatu dituen.

ZER HELBURU ZUEN ORIARTEKO
ME TOO PROIEKTUAK?
Proiektu honen helburua eskolako edozein
pertsonari ahotsa ematea izan da, berak edo
bere gertukoren batek jasandako edozein
eraso salatzera animatuz.
Horretarako, astebetez kutxa bat egon da
eskolako sarreran eta galdetegi bat bidali da
korreoz, bakoitzak bere testigantza modu
anonimoan kontatzeko.

TESTIGANTZAK
SEXUA: Neska
ADINA: 6 urte
Nire kuadrilako “lagunak” bulling-a egiten hasi
zitzaizkidan. Nire fisikoaz barre egiten zuten,
inoiz ez naizelako argala izan eta
betaurrekoak eraman ditudalako oso
txikitatik.
Haiekin jolasteko garaian, bakarrik uzten
zidaten eta oso gaizki sentiarazten zidaten.
Gaur egun, zorionez, beste lagun taldea
daukat eta zoriontsu bizi naiz.
SEXUA: Mutila
ADINA: DBH 1-2
Mis amigos no me dejan
de pegar collejas y al
final me siento fatal.
SEXUA: Mutila
ADINA: DBH 1-2
Me tocan el pene sin
consentimiento.

SEXUA: Neska
ADINA: 15 urteko neska erasotua izan zen
eskola bidean.
Nik, irakasle eta tutore bezala bizi izan nuena
kontatuko dut. Nire tuteretzako ikasle bat , 15
urteko neska, bere betiko bizilagun batek
egunero goizeko 8:00etan lanerako bidean
suertatzen zelako, eramaten zuen neska
eskolara.( eskola ez dago herrian bertan).Egun
batean, bizilagunak bidegurutze batean,
kotxea biratu eta beste bide bat hartu zuen,
baso baten aldera eta neska laztanduz eta
muxukatzen hasi zen!!!!. Neska bapatean,
haserretu eta kotxetik atera zen, eskolara
ailegatuz korrika batean, beldurtuta eta negar
batean!!!!!!!
Neskaren lehen kontaktua eskolara iritsi
zenean ni izan nintzen, eta egoera larrian ikusi
nuen!!!!!!!!!!!!!. Neskaren familiak salaketa jarri
zion bizilagunari eta aldi berean familiako
betiko laguna zenari eta ni testifikatzera joan
nintzen!!!.
Zoritxarrez, askotan gertatzen den moduan,
erasotzailea ezaguna eta inguruan zegoen!!!!

SEXUA: Neska
ADINA: 25 urte
Oporretan nengoela udaran, atsaldeko 17:00k
inguru dantza emanaldi bat ikusten ari
nintzela, jende multzo handia zen eta banku
baten gainera igo nintzen emanaldia hobeto
ikusteko. Bapatean, nire hanka artean zerbait
nabaritzen nuen, laztanak eta ukipenak!!!!
Atzera begiratu nuen eta gizonezko ezezagun
bat ari zen nire soineko azpian eskuak sartu
eta ukipenak egiten!!!!!!!. Ze gaizki sentiarazi
ninduen!!!

SEXUA: Neska
ADINA: 10 urte
Ipurdia ikutzen zidan
baimena eskatu gabe!!!

SEXUA: Neska
ADINA: 20 urte
Nire lagun bati gertatu zitzaion. Urte zahar
gau batean etxera zihoala portalera iristean
gizon batek atzetik erasotu zuen kloroformoz
bustitako zapi batekin. Ostikadak ematen
saiatu zen eta gero gertatu zena ez du
gogoratzen. Hurrengo gauza gogoratzen
duena da portalera sartzea lortu zuela.
Salaketa jarri zuen baina ez zuten gizona
atxilotu. Urte betera Ertzantzak dei batekin
jakinarazi zion egin zizkioten frogetan semena
aurkitu zutela bere barnean, eta berak
gogoratzen ez bazuen ere, gau hartan
bortxatua izan zela. Gerora behin baino
gehiagotan deitu dute testifikatzera semen
berdina neska gehiagotan ere aurkitu
zutelako.

SEXUA: Neska
ADINA: 11 urte
Tenía 11 años cuando pasó, estaba en Bolivia
cuando ocurrió.
Mi prima y yo íbamos paseando por la street
cuando nos empezaron a silbar, a decir qué
buenas estábamos. Nos persiguieron y nos
acosaron hasta que llegamos a casa.
Pero con esto quiero decir que cuando os
acosen, violen, os silben, etc… que lo digáis en
el momento para que lo puedan solucionar,
ser valientes!

SEXUA: Neska
ADINA: 18 urte
Batxilergoa bukatu eta gelakideak parrandan
joan ziren, diskoteka batean amaitu zutelarik.
Nire laguna oso mozkorra zegoen, mareatua
ia inkontziente eta gelakide batek lagundu
egin zion kanpora haizea hartzea. Bortxatu
egin zuen. Nire lagunak oroitzen zuen bakarra
zen ez zuela indarrik eta ez zuela nahi esaten
ziola, baina, ustez laguna zen harek, bortxatu
egin zuen.
SEXUA: Neska
ADINA: 14-15 urte
Esan zidaten
arropak adina duela,
eta oso freska noala
40 gradurekin
Bershkako top
batekin joateagatik,
ez jartzeko.

SEXUA: Mutila
ADINA: 7-9 urte
Deitzen zidaten cara
mono eta cabeza
aceituna baina
aurrerago
denborarekin ez zidan
afektatzen.
SEXUA: Mutila
ADINA: 12 urte
Gelako gizenena
izateagatik iseka egiten
ninduten. Gainera, nire
garaitan bideojokoetara
jolastea eta "sala de
juegos" direlakoetan
egotea ez zegoen ongi
ikusia eta horregatik ere
arraroa nintzela
leporatzen zidaten behin
eta berriz (oraindik friki
hitza ez zen ezagutzen ;P).

SEXUA: Neska
ADINA: betidanik
Txikia izateagatik
burlak etab.

ERASORIK EZ!!

SEXUA: Mutila
ADINA: DBH 1-2
Un amigo me
empareja con una
amiga mía y
ahora me siento
incómodo al ir con
ella.

SEXUA: Neska
ADINA: 12 urte
A mi madre se le ocurrió irse a vivir con su amante.
Yo y mi hermano fuimos con ella, porque en
aquellos tiempos mi madre tenía la custodia. Un
dia normal y cualquiera, mi madre se fue a
trabajar y me dejo sola en casa con su amante, y
estaba en la cocina cortando tomate y el empezo a
tocarme la mano, el pecho, e intentó bajar la mano
más abajo, yo en ese momento me quede
inmovilizada pero cuando empezó a bajar la mano,
con el cuchillo que tenía en la mano le amenace, le
dije: “si me vuelves a tocar te mataré” se lo dije
mientras se me caian las lagrimas de los ojos. Esto
nunca se lo llegue a contar a mi madre hasta que
pasaron 2 años, ¿y sabes por qué? porque pensé
que no me iba a creer, pensé que me iba a odiar.
Cuando se lo dije fue todo lo
contrario a lo que pensé, me apoyó
y me ayudó, pero… cuando se lo
dije ya era demasiado tarde, la
policía no podía hacer nada
porque ya no había muestras de
abuso en mi cuerpo.
Os quiero decir que seáis valientes
y lo digáis porque así habrá una
menos.

SEXUA: Neska
ADINA: 9-11 urte
Gurasoek beste herri batekoak dira, nahiz eta
nik hemen jaio hitz batekin deskribatzen
didate beste herrikoa naizela. Hasiera batean
broma bat bezala zan, baina gero eta
gehiago zabaldu zan, Nire lagunak ya ez
ziren lagunak. Orduan eskolako rarita nintzan
insulto asko jaso ninduen gehienak gorda,
gorputz hezkuntzan azkena izaten nintzan
aukeratzen eta ez zidaten pelota pasatzen.
Orain gutxitan pasatzen zait eta beste lagun
batzuk aurkitu dut
SEXUA: Neska
ADINA: 12 urte
Seigarren mailan
irakasle bat izan
genuen testuingurutik
kanpo iruzkinak egiten
zituena eta iruzkin
gehienak neskentzat
izaten ziren, eta iruzkin
horiek ez ziren egokiak.

ASKI DA!!

SEXUA: Neska
ADINA: 9 urte
Bosgarren mailan nengoenean, bi neskatilek
gauzak egitera behartzen ninduten. Behin
komunera joan nintzenean, beraiek jarraitu eta
inguratu egin ninduten. Emakumeek gizonei
obeditu behar dietela esan zidaten, ostikoa
eman eta lurrera bota ninduten eta gona altxa.

SEXUA: Neska
ADINA: 14 urte
Amarekin kaletik
nebiltzan eta gizon
batzuk txakurrak
bagina bezala
txistuka hasi ziren.
SEXUA: Mutila
ADINA: 13 urte
19 urteko mutiko bat gay zena nirekin gelditu
nahian zegoen eta bere zakilaren argazkiak
bidaltzen zizkidan.

SEXUA: Neska
ADINA: 14-15 urte
Okerreko gorputza, okerreko bidegurutzean
autostopean, okerreko unean, okerreko autoan igota.
Kotxeko gehiengo demokratikoa, nire hormak nola
eta nork pitzatu ahots goran eztabaidatzen; ni,
patriarkatuaren lokatzetan etzana eta otzana,
etzanarazia eta otzanarazia.
Kimika azterketa neukan astelehenean: HASIERAN
NIRE BAITARAKO, sodio kloruroa, kaltzio dioxidoa,
karbono dioxidoa, sodio kloruroa, kaltzio dioxidoa,
karbono dioxidoa; GERO XUXURLATUZ, sodio
kloruroa, kaltzio dioxidoa, karbono dioxidoa,sodio
kloruroa, kaltzio dioxidoa, karbono dioxidoa;
OIHUKA, sodio kloruroa, kaltzio dioxidoa, karbono
dioxidoa, sodio kloruroa, kaltzio dioxidoa, karbono
dioxidoa
Formulazioa otoitz, formulazioa
babes, formulazioa bandera.
Elementu kimikoek
konbokaturik, gizonetako batek
ezetz esan zuen, ez zuela parte
hartuko SODIOA NA. Beste bat
bere aldamenera pasa zen
POTASIOA K. Ez ninduten
ikutu. HIDROGENOA H.

SEXUA: Neska
ADINA: 13 urte
I was living in USA, Texas, when this
happened. My mom and I were living in a
traila with another mom and daughter, and it
was a 21 years old boy. One day my mom
went to the church and she left me in the
traila alone. Minutes later the boy came to
the traila, I was in my room and he came in
(without asking me) he told me, “can I see
your tits?” and I say no. He took my shirt and
took it OFF OF me, he started touching my
tits without my permission, I was crying.
Minutes later he left my room, and
how it wasn't my first time that
someone tried to touch me, when my
mother arrived, I told her what
happened. She didn't believe me,
she started screaming at me. “A ti te
gustaba, ¡ha sido tu culpa!” She was
repeating to me.

SEXUA: Neska
ADINA: 11 urte
Ni baino 5 maila beheragoko haur batzuen
inguruan eserita nengoen, eta haietako batek
nire atal intimoak ukitu zituen, eta hasieran
nahi gabe izan zela uste nuen, azken finean,
haurrak dira. Alde horietako ukituak
errepikatu egin ziren, eta konturatu nintzen ez
zirela nire irudipenak, bera aktiboki ari zela
nire zati intimoak ukitzen nire legginen bidez,
dibertigarria iruditzen zitzaiolako. Batzuetan
kalean ikusten dut. Umeak errugabeak zirela
uste nuen, baina orain konturatzen naiz ezetz.
SEXUA: Neska
ADINA: 14-15 urte
Gaua zen eta kaletik
nindoan, bakarrik etxerako
bidean. Atzera begiratu eta
gizonezko bat ikusi nuen
geroz eta azkarrago joaten,
ez zidan ezer egin baino
gaizki pasa nuen.

SEXUA: Neska
ADINA: 14-15 urte
Ni eta nire mutil-laguna geratuta geunden.
Ibiltzen hasi ginenean, gizon batekin topatu
ginen. Ez genuen ezagutzen. Gizona zaharra
zen, gutxi gora behera gure aiton-amonen
adinekoa. Honek nire bikoteari galdetu zion:
- ¿Por cuánto me cambiarías a tu novia?
Berak erantzun zion:
- Por nada del mundo.
Momentu horretan ez nuen ezer gaizki ikusi,
nire bikotearen erantzunarengatik. Baina
etxean pentsatzen hasi nintzen eta oso sexista
izan zela ohartu nintzen. Ni ez naiz objektu
bat eta banintz bezala tratatu ninduen.

SEXUA: Neska
ADINA: 17 urte
Institutoko mutil batekin liatu
nintzen parranda batean.
Tabernetatik aparte joan
ginen eta berak sexuharremanak izan nahi zituela
esan zidan. Nik oso garbi
neukan ezetz, eta hala esan
nion. Berak esan zidan ezin
nuela “kalentoi” horrekin utzi
eta insistitu egin zidan.

EZ!

SEXUA: Neska
ADINA: 13 urte
Etxera nindoala gau batean mutil gazte bat banku
batean drogatuta zegoen. Bankuaren ondotik pasa
ginenean piropoak eta gure inguruko komentarioak
esaten hasi zen. Ni lagun batekin nindoan, eta guk
aurrera kasorik egin gabe jarraitzea erabaki genuen,
pentsatuz egoera okerrera joan zitekeela.

SEXUA: Neska
ADINA: 21 urte
Festibal batean nengoen eta gizon
ezezagun batek, nire atzetik
pasatzen ari zela ipurditik heldu
zidan. Buelta eman eta kriston
ostikada eman nion. Beldur handia
pasa nuen ez nekielako nola
erreakzionatuko zuen baina
nazkatuta nengoen horrelako
egoeratan beti erreakziorik
ateratzen ez zitzaidalako. Gizona
guztiz harrituta joan egin zen eta ni
oso ondo sentitu nintzen. Gora
autodefentsa feminista!
SEXUA: Mutila
ADINA: 13 urte
Patiotik gelara
gindoazen eta nere
mahian aurkitu nuen
mezu bat esaten zuena
eres un “Maricón”.

SEXUA: Mutila
ADINA: 12 urte
Institutotik atera eta gero, nire lagun batekin
nengoen. Orduan urte bat gehiago zuen ume
batek "niño queso" eta "niño rata" deitu
gintuen. Urte bat gehiago zuenez inpresioa
eman zigun, gainera guk ez genion ezer esan
eta horrela nahi zuelako gu iraintzea... Beldur
pixka bat sartu zigun.

SEXUA: Neska
ADINA: 21 urte
Unibertsitate garaian klaseak jaso ondoren
etxera indoala, tunel bat igarotzen ari
nintzela gizonezko baten parera iritsi nintzen,
oinez parean gindoazen, nire erritmora
moldatu zen, eta honek atentzioa deituta
begiratu nionean, konturatu nintzen nire
ondoan zihoan bitartean masturbatzen ari
zela. Korrika irten nintzen handik.

SEXUA: Neska
ADINA: 12-16 urte
Nire gertuko pertsona batek urte luzez
barruan eraman ondoren duela gutxi kontatu
dit nerabezaro garaian familian abusu
sexualak jasan zituela. Ez zen ekintza solte
bat izan, denboran zehar luzatutako gauza
bat baizik. Urte asko pasa arte ez da gai izan
gaiari buruz hitz egiteko.

