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INDARKERIA MATXISTAK NERABEZAROAN · 6. JARDUNALDIA

9:00 - 14:00HAURREN ETA 
NERABEEN AURKAKO 
INDARKERIA MATXISTA Felix Gabilondo plaza 1

Informazioa:
donostia.eus/gazteria 
donostia.eus/berdintasuna



HAURREN ETA 
NERABEEN AURKAKO 
INDARKERIA MATXISTA
Jendartean, haur eta gazteek jasaten duten indarkeria nabarmena da. Indarkeria 
horiek beti existitu dira, baina azken urteotan gai honen inguruko ikerketek eta 
argitalpenek arazoa ikusarazten lagundu dute. Indarkeria matxistak; modu 
psikologikoan, fisikoan, sexualean hor daude. Bullyingaren ondorio latzak ere urte 
askotan entzun ditugu eta ezin da gai hau alboratu. Jazarpena sareen bitartez 
modu bortitzagoan hedatzen dela esan dezakegu. Haurren kontrako abusu edo 
indarkeria sexualaren gaia azalarazten ari da. 

Hau guztia kontuan hartuta, haur eta gazteek jasaten dituzten indarkeriaren aurrean 
eta ekar ditzakeen ondorioen aurrean kezka eta zalantzak sortzen zaizkigu. 
Gazteekin edota indarkeria matxistaren prebentzioan lan egiten dugunok baditugu 
galdera batzuk buruan bueltaka eta horiei erantzuten saiatuko gara: 

Nola egin aurre gai honi gazteentzat eta gazteekin dihardugun eremuetan? 
Zeintzuk dira prozedurak? Kontzeptuak argi ditugu, badakigu abusua zer den eta 
indarkeria, jazarpena? Zein baliabide ditugu aurre egiteko? Erakunde 
desberdinetatik zein lanketa ari gara egiten?  Galdera hauei erantzuten saiatzeko 
egitarau hau antolatu dugu. 

9:00 - 9:15JARDUNALDIAREN 
IREKIERA

26 ASTEAZKENA

9:15 - 10:00“PARABOLA DANS”
Dantzerti - Euskadiko Arte Dramatiko eta 
Dantza Goi Mailako Eskola -  
Egilea eta interpretea: Dacil Wijkström - 
Interpreteak: Maialen Mariezkurrena eta 
Saioa Iraizoz

10:00 - 11:00HITZALDIA (gaz)
“La violencia machista hacia las niñas/-
niños y menores. Marco normativo y 
sistema penal” - Miren Ortubay Fuentes

11:30 - 14:00HITZALDIAK (gaz)
“¿Cómo detectar el abuso sexual infantil 
hacia niños, niñas y adolescentes? Concep-
to, indicadores, prevalencia, ideas clave en 
la intervención, factores de riesgo” -
Carmen de Manuel Vicente

“La protección de niños, niñas y adoles-
centes: El derecho de niños y niñas a ser 
escuchados, la protección como continuo 
y el derecho ininterrumpido a la recupera-
ción” - Raquel Raposo Ojeda

11:30 - 13:00LAN-TALDEAK 
/ HAUSNARKETA ETA 
EZTABAIDARAKO GUNEA(K) 
Eztabaida talde gidatuak - Eihera Koop.

13:00 - 14:00“EZ ERRAN INORI” 
LIBURUA
Solasaldia Maddi Ane Txoperena 
Iribarren egilearekin

11:00 - 11:30ATSEDENA
11:00 - 11:30ATSEDENA

14:00ITXIERA

9:00 - 9:15ONGIETORRIA

27 OSTEGUNA

9:15 - 11:00EREMU DESBERDINETAKO 
ESPERIENTZIAK
· Haur eta nerabeen aurkako sexu 
abusuetan formazioa - Maitane
Urizar Elorza 

· Kirol eremuetako esperientziak 
indarkeria sexualaren prebentzio eta 
detekzioan - Ainhoa Azurmendi Echegaray 

· Etxepe berean – Barnahus ereduaren 
aurkezpena - Charo Arranz Diez eta Sara 
Polo Yrazu 

· “Palabras dislocadas” - 
Susanna Minguell


