EMAKUME UGARI
BORROKALARIIndarrak
batuz indarkeria
matxisten kontra
Topaketa hau Mugarik Gabek 2010
urtean abiatutako Enfrentamos las Violencias
Machistas, Patriarkaturik Gabe denok Jabe
kanpainan hasitako prozesuan kokatzen da.
Indarkeria matxista guztiak ikuspegi orokor
eta egiturazko batekin borrokatzea zen
kanpaina honen helburua. Ahalegin honetan
egindako ekimen guztietatik eta Emakumeen
eskubideen Nazioarteko Auzitegia. Euskal
Herria 2013, Viena +20 burutu ostean,
agerian utzi zen Estatuan indarkeria hauen
egungo egoera salatzeko estrategiak aztertu
eta indartu egin behar zirela, bai eta salaketa
zein alternatibak lantzeko estrategiak
berrikusi eta birdefinitu beharra zegoela ere.
Testuinguru honetan sortu zen Herritartasun Aktiboaren Programa lantzeko aukera, indarkeria
matxista desagerrarazteko antzeko moldeetan lan egiten duten Estatuko beste erakundeekin
batera lan egitea, eragite handiagoa erdiesteko azterketak, estrategiak eta elkarrekin jarduteko
aukerak partekatzeko modu bezala. Alor honetan CEIM (Malaga), MZC (Madril) eta Cooperacció
(Bartzelona) elkarteekin gabiltza gai honen inguruko zeregina indartu, estrategiak aztertu eta
Estatu mailako elkarlana aintzat hartzeko.
Horrela, lurralde desberdinetan topaketak burutu eta gero, sistematizazio topaketa hau aurrera
eramango dugu Bilbon, aurrekoetan egindako analisia, estrategiak sakondu eta etorkizunera
begira egin beharreko elkarlana bateratuko duena.

HELBURUAK

- Estatu mailan, indarkeria matxisten egoeraren diagnostiko eta analisian sakondu
legegintza, judizial, arreta, prebentzio eta eragin politiko arloei dagokionez.

- Indarkeriei aurre egiteko arlo desberdinetako estrategien esperientziak elkartrukatu eta
proposamen batzuetan sakondu.

- Kolektiboen artean eragin politikorako elkartasunak ehuntzeko espazioak sortu.
METODOLOGIA

- Espazio irekia bat egongo da publiko orokorrera irekia, osteguna 4 goizez izango dena.
Honetara etortzeko gonbidapena emakume eta mugimendu feminista, gizarte eragile,
instituzio publiko, gizarte esku-hartzeko langile, GGKE, masterretako ikasle eta
komunikabideei luzatuko zaie.

- Beste barne lan eta hausnarketa espazioak egongo dira mugimendu feminista, gizarte
eragile eta GGKEentzeko, (osteguna 4 arratsaldez eta ostirala 5 goiz eta arratsaldez izango
dira).

LEKUA ETA DATAK
La Bolsa “Palacio Yohn” Udaltegian (Pelota kalea 10, Bilbo).
2015eko ekainak 4 osteguna eta 5 ostirala.

EGITARAUA
ELAINAK 4 OSTEGUNA – GANBARA ARETOA
9:45.

Izen-emate eta material banaketa.

10:00
.

Topaketaren aurkezpena. (Mugarik Gabe).

10:15
.

Hitzaldia. Lau topaketetan indarkeria matxisten egoerari dagokionez egindako analisia
egunero lanean diharduten profesional eta feministen ikuspegitik. (Mugarik Gabe,
Mujeres en Zona de Conflicto, Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres,
Cooperacció).

11:00
.

Atsedenaldia – Kafea.

11:30

Mahai ingurua. Esparru normatibo bere aplikazio eta instituzio publikoek jarritako
instrumentuen hutsuneen analisi kritikoa: legegintza, juridiko, arreta eta hezkuntza
alorretatik aztertua.

13:30
.

Eztabaida

14:30
.

Bazkaria.

16:00
.

3 ordutako iraupeneko aldibereko tailerrak.
1.TAILLERA
(Gela 1):
2.TAILERRA
(gela 4):
3.TAILERRA
(bilkura aretoa)

Istanbuleko hitzarmenean sakontzen eragin politikorako tresna
bezala. (Fórum de Política Feminista).
Sare sozialen erabilera salaketa eta eraginerako tresna bezala.
(Pikara Magazine).
Feminizidioen kartografiak instituzio publikoen jarraipen eta kontrol
tresna bezala jendartearen aldetik (Feminicidio.net).

VIERNES 5 DE JUNIO - SALA GANBARA
10:00
.

Mahai ingurua. Estrategia juridikoak eta esku-hartzekoak. Ekimenen analisia.

- Bizirik dirauten emakumeak indarkeria matxisten aurkako subjektu aktibo bezala.
(Malaga).

- Indarkeria matxistei erresistentzia eta erantzuneko sarea (Madril).
- Ibilbide judizialetan jabetzen (Bartzelona).
11:00
.

Eztabaida.

11:45
.

Atsedenaldia – Kafea.

12:15
.

Mahai ingurua. Prebentzio eta eragin politikorako estrategiak. Ekimenen analisia.

- Indarkeria hedabideetan jorratzeko protokoloen ezarpena. (Bilbo)
- “Indarkerien kontrako Martxak” estatu mailako estrategian sakontzen. (Madril).
- Euskal Herriko kasuen protokoloak eta maila internazionaleko sare den Emakumeen
Mundu Martxa estrategian sakontzen. (Bilbo)

13:15
.

Eztabaida.

14:00
.

Bazkaria.

16:00
.

Azken saioa. Eta guzti honekin zer?

- 16:00. Diagnostiko eta salaketa dokumentuaren proposamenaren aurkezpena.
- 16:30.Lan taldeak eta elkarlana. Etorkizunean lantzeko proposamenak batu.

19:00
.

Balorazioa ixtea eta etorkizuneko jarraipena.

19:30
.

Amaitu da!!

IZEN-EMATE ORRIA
Izena eman baino lehen gogoratu badaudela publiko orokorrari (emakume eta mugimendu
feminista, gizarte eragile, instituzio publiko, gizarte esku-hartzeko langile, GGKE, masterretako
ikasle eta komunikabideei) zuzendutako espazioak eta lan eta hausnarketa barne espazioak
(mugimendu feminista, gizarte eragile eta GGKEentzeko).
Espazio bakoitzean zenbat pertsona egongo diren jakiteko asmoarekin zein espaziotan egongo
zaren seinalatzea eskatzen dizugu
Behin fitxa bete duzula bidali joana@mugarikgabe.org helbidera hurrengo gaiarekin: izenematea topaketan

IZEN - ABIZENAK:

PARTE NAIZEN KOLEKTIBO, INSTITUZIO, ERAKUNDE…:

KONTAKTURAKO EMAILA:

PARTE HARTUKO DUDAN ESPAZIOAK (X batez seinala itzazu egongo zarenetan):
Espazio irekiak
Ostegun goiza
Barne espazioak
Ostegun arratsaldeko tailerrean (X batez seinala itzazu lehentasuna duzun tailerrean):

o

1.Tailerra: Istanbuleko hitzarmenean sakontzen eragin politikorako tresna
bezala. (Fórum de Política Feminista).

o

2.Tailerra: Sare sozialen erabilera salaketa eta eraginerako tresna bezala.
(Pikara Magazine).
3.Tailerra: Feminizidioen kartografiak instituzio publikoen jarraipen eta kontrol
tresna bezala jendartearen aldetik (Feminicidio.net).

Ostirala goizez
Ostiral arratsaldez
Topaketan mahai bat egongo da gaiaren inguruan kolektibo ezberdinen materialak
konpartitzeko. Nahi izan ezkero zure elkarteko materialak elkarbanatzeko elkarri.

