Unitate didaktikoa

ABATARRAK
1 FITXAREN EDUKIAK

HITZ BAKOITZAREN GALDERAK

GENERO INDARKERIA ETA BELDURRA:
Nahi dugu jakin zerk ematen dizun beldurra:
1. Esaiguzu 3 egoera edo inguru beldurra ematen dizutenak, emakume gaztea zarela eta, zure aurka eragin daitekeen indarkeriari
lotutakoak.
2. Beldurra ematen zizuten gauzez, egoerez, pertsonez pentsa dezakezu, nahiz eta gaur egun gaindituta izan, beldurrik izan ez
3. Gauez bakarrik zoazenean, zein da zure jarrera?
4. Seguritatea ematen dizuten gauzak, ekintzak, trukoak, partekatu nahi dituzunak.
5. Beste kulturek, beldur handiagoa ematen dizute? Zure ustez, zure kultura besteak baino biolentoagoa da ala ez?
6. Non eta norekin egiten duzu hizketan zure beldurrei buruz?

GENERO INDARKERIA ETA KOADRILA:
1. Zure inguruan, zer da aholkatzen dena erasoak daudenean?
2. Denok duzue ideia bera erasoa zer denari buruz?
3. Neskak errudun sentitzen dira erasoa jasan eta gero?
4. Zer egiten da erasotzaileen aurka?
5. Kolektibo edo talde bateko partaide sentitzen zara?
6. Genero indarkeria dela eta, besteen iritziekin bat egiten duzu ala zeureak defenditzen dituzu, nahiz eta desberdinak izan?
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GENERO INDARKERIA ETA SEXUA:
Gau benetan arraroaren adibidea emango dizugu:
Atzo gauen lagunekin atera zinen. Maria hirukin morreatu zen eta euretariko batekin joan zen. Miren mutil baten atzetik ibili zen, baina ez
zen ausartu berarengana joaten, Joneri sekulako txapa eman zioten mutilek eta euretariko batekin kristona izan zuen, Ainarak neska
batekin ligatu zuen, Rakel mutilagunarekin joan zen eta Flor arin etxeratu zen, jolas sexualak erosi zituela eta probatu egin nahi zituela
eta.
1. Zer diozu Maria, Miren eta Rakeli buruz?
2. Joneri txapa eman zioten mutilei buruz, nola bizi izango zenuen zuk egoera eta zer egongo zenuen?
3. Zer diozu Ainarari eta Flori buruz?
4. Proposatu dizugun adibidea ez badator bat zure errealitatearekin, arlo sexuala kontuan hartuta, nolakoa da zure larunbat gaua? Zein
da zure iritzia?

GENERO INDARKERIA ETA FAMILIA:
Hau suposamenen txartela da. Pentsatu nola jokatuko duen zure familiak...
1. Neskalaguna edo mutilaguna baduzu
2. Neskalaguna edo mutilaguna etxera eramaten baduzu
3. Gaueko ligea etxera eramaten baduzu
4. gaya bazara
5. drogak hartzen badituzu
6. Bonba sexuala eginda ateratzen bazara
7. Depilatzen ez bazara eta apaintzen ez bazara
8. Erasoren bat jasan baduzu
9. Familiako edo lagunen batek molestatu egin bazaitu.
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10. Indarkeriaren gaia ateratzen bada, nola jokatuko dute, ze erreakzio izango dute?
11. Ez badizue uzten ateratzen, uste dutelako 9ak eta gero oso arriskutsua dela, eta ez dute gauza bera egiten mutilekin.

GENERO INDARKERIAREN AURKAKO SUPERHEROIA:
Gaur goizean esnatu zarenean, konturatu zara superheroia zarela, neska berezia eta botere izugarriekin. Hori dela eta, botere horiei
buruzko elkarrizketa egingo dizut:
1. Jakin dugunez, oso ondo konpontzen zara mutilek zurekin edo lagunekin sartzen direnean, neskak zaretelako edo janzteko eragatik,
etab... Kontaiguzu nola egiten duzun ondo ateratzeko eta bestea begi bistatik kentzeko.
2. Ze aholku emango zenieke kalean edo etxean indarkeria jasaten daudenei?
3. Zer egingo zenuke behingoz gazteen arteko indarkeria ezabatzeko?
4. Inguruan, baduzu heroi eredurik?
5. Bestelako zein botere beharko zenuke?
6. Zuri eta zure ingurukoei burura datorzkizuen tresnak indarkeria egoerak konpontzeko.

GENERO INDARKERIA ETA MAITASUNA
1. Nolako neskak edo mutilak dituzu gustuko?
2. Zer da zuretzat errespetua eta berdintasuna bikotean?
3. Berea sentitzen zara? Parekoak zarete? Betebehar berdinak dituzue?
4. Baten baten neskalaguna modukoa zara, edo mutilaguna duen baten baten modukoa?
5. Uste duzu zure janzteko, mugitzeko, pentsatzeko erek jarrera biolentoak erakar ditzaketela?
6. Jeloskor jartzen zara..
7. Jeloskor jartzen da…
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GENERO INDARKERIA ETA BEHARRAK:
1. Zein baliabide ezagutzen duzu?
2. Zein baliabide duzu eskura inguruan?
3. Gogoratzen duzu ukitu eta hausnartu eragin dizun prebentzio kanpaina, berri edo gauzarik?
4. Irudikatu erasotako emakumeentzako prebentzio eta abegi super zentroa, eta erasotzaileentzako prebentzio eta erretentzio zentroa.

KARTULINA FUTURISTA
Zure ikuspegitik pentsatu slogan, irudi edo esaldi bat emakumeenganako indarkeria ezabatzen lagundu dezakeena. (lagungarri izan
dezakezu pentsatzea nori esango zeniokeen)
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