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NOLA ADIERAZTEN DA?

Adibidez, lan-aukera bat, 
deskontu bat, baimen bat, 

lizentzia bat, zigor bat 
barkatzea edo horietakoren 
bat ez ezartzeko mehatxua.

ZERTAN DATZA ESTORTSIO SEXUALA EDO SEXTORTSIOA?

Sexu-ustiapena
 eta biolentzia

Duintasunaren eta autonomiaren 
aurka egiten du (Giza eskubideak)

Ustelkeria

Hertsadura eta botere-abusua erabiliz, probetxu sexuala lortzean datza.

ETA KIROLEAN ERE GERTA DAITEKE?
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*Iturria: “Sextortion in Sport. An International Examination on this Silent abuse of Power”
Whitney Bragagnolo y Yanei Lezama

Boteredun pertsona batek edozein motatako probetxu sexuala eskatzen duenean, 
bere eskumeneko mesede baten truke.

Agintaritza, publikoa 
edo pribatua izan daiteke.
 Eskaera, aldiz, zuzena edo 
isilbidezkoa (gonbidapena, 

eskaintza, iradokizuna, mehatxua).

Hitzordu bat izan daiteke, 
edozein kontaktu fisiko (musuak, 

ukituak), argazkiak edo eduki sexuala
 duten mezuak trukatzea (sexting), 

edo harreman sexualak izatea.

Kirola autoritate-abusuen aurrean bereziki ahula 
den eremua da, harreman, egoera kultural 

eta sozial desberdinak dituelako, eta 
kirol-esparruan erregulazio falta

nabaria dagoelako. 

Atleten onespenari ez zaio kasurik egiten, 
zehaztuak izan ez direlakotzat jota. Beste eremu 

batzuetan onartezinak diren portaerak ohikoak dira 
atletentzat. Hala, gorroto-kultura errazteaz gain, 

denboran irauteari bidea ematen zaio. 



JAZARPENA? ABUSUA? USTELKERIA? 
EDO, BESTERIK GABE, KIROL-PORTAERA NORMALIZATUAK?

ESTORTSIO SEXUALAK ÑABARDURA ASKO DITU

“Ez nago ziur gehiegikeriaz 
jokatu zuenik, noizbait uste 
baitut elkarrenganakoa izan 
zela. Hala ere, amaitu nahi 
izan nuenean, haren niregana-
ko tratua zeharo aldatu egin 
zen ”.

-Argazki batzuk bidaliko
bazenizkit, minutu gehiago
emango nizkizuke eremu barruan.

18 urtez azpikoen 
selekzioko neskek
abusuzko urteak salatu dituzte. 
Entrenatzaileak mesede 
sexualen truke baldintzatzen 
zuen euren parte-hartzea. 
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HORRELAKO ZERBAIT IKUSI EDO GERTATU ZAIZU? 

Mugak noiz 
gainditzen diren 
identifikatzea zaila da.

Ezkutuko 
abusuen kulturei 
bidea emanez.
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Kirola bikaintasuna lortzeko 
elkarrekiko ahalegina da, eta ez
du zertan abusurik erakarri behar.

Artikuluaren titularra.
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SALATU ZURE BAIMENAREN MUGAK GAINDITZEN DITUEN EDOZEIN JOKABIDE: aterpe@athletic-club.eus
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-Ez dut zure iritzia eskatu. Ni
naiz erabakiak hartzen dituena.
-Obedituko ez baduzu, beste
talde bat bila dezakezu.

-Entrenamenduaren ondoren
elkarrekin afaldu dezakegu?
Horrela, hobetu behar
duzunari buruz hitz egiteko
aukera edukiko dugu.

-Badakizu. Taldeko kidea
izan nahi baduzu, gauez nire
etxean/gelan ikusiko dugu
elkar.

Atleta, Mexiko (2022)


