
Pentsa dezagun: Bikotearen harremana agintearen eta kontrolaren pean
dago ala berdintasun eta errespetu harremana daukagu?.

Eraso fisiko eta sexualak izaten dira emakumeen kontra indarkeria erabiltzeko era arruntenak eta gogorrenak; hala ere,

hauez gain badaude beste portaera eta jokabide batzuk, modu finago batean laguntzen dutenak eguneroko bizitzan agintean eta kontrolean

oinarritutako harremanak eraikitzen.

Horregatik proposatzen dizuegu zuen bikote harremanei buruz gogoeta egiteko eta aldi berean eskaintzen dizuegu berdintasunean eta tratu

onean oinarritutako harreman eredu bat, zeren eta gure ekintzak harantz bideratuak joan behar dutela pentsatzen baitugu.

Indarkeria egoerari aurre egiteko dauden zerbitzuei buruzko informazioa edo orientabidea nahi baduzu, etorri Udaletxeko

Gizarte Ongizate Arlora. Han esango dizute nola jokatu, eta eskubideei eta dauden baliabide sozialei buruzko informazioa emango dizute;

gainera, arazo honi buruzko aholkularitza, doako laguntza juridikoa eta psikologikoa, harrera etxebizitzak zure etxea uztea

erabakiz gero, laguntza/tratamendua familiari eta diru laguntza. 

Zerbitzu hauek helbide honetan aurkituko dituzu:

IRUNGO UDALETXEKO GIZARTE ONGIZATE ARLOA

URDANIBIA PLAZA, 6 (OSPITALE ZAHARRA) 20303 IRUN (GIPUZKOA)

TEL.: 943649200 - ORDUTEGIA: 8:30-14:30.

Ordutegi horretatik kanpo eta larrialdietan deitu telefono honetara:

SOS DEIAK (LARRIALDIAK): 112

ZURE HARREMANAK AGINTEAN ETA KONTROLEAN OINARRITZEN AL DIRA? ZURE HARREMANA BERDINTASUNEAN OINARRITZEN AL DA?

Maite Cruzado Barrenechea

Gizarte Ongizate Arloko Zinegotzia
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GUTXIETSI, UKATU
ETA ERRUA BOTA

Garrantzia kendu, ukatu
edota bikotekideari bota

dagoen indarkeriaren
errua.

EZJAKINARENA
EGIN

Ez entzun, ez begiratu,
jaramonik ez egin.

GEHIEGIKERIA
EKONOMIKOAK

Bikotekideari independentzia
ekonomikoa zaila egin.

EMOZIO GEHIEGIKERIAK
ETA KONTROLA

Iraindu, makurrarazi eta
mugimenduak kontrolatu.
Aparteko jeloskorkeria.

ESTUTU ETA
MEHATXATU

Beldurra eragin keinu,
ekintza eta hitzen

bidez.

UMEEN
MANIPULAZIOA

Seme-alaben
erabilera kontrola

edukitzeko.

GIZONEZKOA
IZATEAREN
ABANTAILAK ERABILI
Etxeko lanetan, erabakiak
hartzeko orduan, dirua
kontrolatzeko orduan.

GEHIEGIKERIA FISIKOA
ETA SEXUALA
Indarkeria erabili. Harreman
sexualak exijitu edota
izatera behartu.

AGINTEA
ETA

KONTROL

AGINTEA
ETA

KONTROL BERDINTASUNA

NEGOZIAZIOA
Aldaketak egiteko eta bi
aldeentzat komenigarriak
diren erabakiak hartzeko

borondatea .

EKONOMIA
PARTEKATUA
Bi aldeentzat

onuragarriak diren
akordio ekonomi-

koetara iritsi.
BEGIRUNEA

Bestearen iritziak eta
erabakiak entzun eta

aintzakotzat hartu.
Beldurrik gabe hitz egin.

ARDURAK PARTEKATU
ETA BERE GAIN HARTU
Etxeko lanak eta
seme-alabenganako
ardurak banatu.

ELKARTASUNA ETA
KONFIDANTZA

Bestearen proiektu
pertsonalak ezagutu,

errespetatu eta
bultzatu.

AUTONOMIA ETA
SEGURITATEA

Sexualitatea adierazteko
askatasuna. Mugimendu

askatasuna mendekuaren
beldurrik gabe.

ELKARRIZKETA
Hitzaren eta
adostasunaren erabilera,
sesioak konpontzeko .

ZINTZOTASUNA
Egindako ekintzekin
kontsekuentea izan.

BERDINTASUNA

GIZONEZKOEN ETA EMAKUMEZKOEN 
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