
 

 

“GAZTEAK INDARKERIA MATXISTARI AURRE EGITEN. 
MUGAK ZEHARKATZEN DITUEN LEHIAKETA” 

III. LEHIAKETAREN OINARRIAK 
 

Medicus Mundi Gipuzkoak deialdia egiten du “Gazteak indarkeria matxistari aurre egiten. 
Mugak zeharkatzen dituen lehiaketa” goiburua duen lehiaketaren hirugarren ediziorako, 
indarkeria matxistaren espresio guztien aurka eta halakoak betikotzen dituzten kausen aurka 
gazteak inplikatu eta mobilizatzeko helburuz.  

LEHIAKETAREN HELBURUAK ETA EDUKIAK 

Halaber, elkarteak nabarmentzen du emakumeen aurkako indarkeria mundu-mailako arazo 
bat dela eta, horregatik, lehiaketa honek mugak alde batera uztea proposatzen duela, 
indarkeria horren aurkako borrokaren erakusgarri. 

 

Hirugarren edizioan, lehiaketaren gaia bideratzen da errespetuzko jarrerak sustatzera 
pertsonen sexualitatearen arloan, bereziki emakumeei dagokienez. Emakumearen aurkako 
indarkeria fisiko eta/edo sexuala –bereziki bikotekideak edo hirugarren batzuek gauzatutakoa– 
osasun publikoko arazo larri bat da, eta emakumeen giza eskubideen urraketa bat. 

Lehiaketaren hirugarren edizio honen gaia: ·#NoesnoEdonon 

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) mundu guztirako argitaratu dituen kalkuluen arabera, 
gutxi gorabehera hiru emakumetik batek (% 35) indarkeria fisiko eta/edo sexuala jasaten du 
bere bizitzako uneren batean, bikotekidearen eskutik edo hirugarren batzuen eskutik. 

Era berean, OMEk dio pertsonen osasun sexualak sexualitatearen eta sexu-harremanen 
ikuspegi positibo eta errespetutsua behar duela, bai eta sexu-esperientzia atsegingarri eta 
seguruak izateko aukera ere, inolako hertsapen, bereizkeria eta indarkeriarik gabe. 

 

Lehiaketan 14 urtetik 25 urtera (biak barne) bitarteko pertsonek parte hartu ahalko dute. 

PARTE-HARTZAILEAK:  

 

Instagram-en bidez parte hartuko da, eta argazkiak, bideoak, boomerang-ak, idazlan laburrak, 
bertsoak eta abar erabili ahalko dira. 

LEHIAKETAREN FORMATUA 

Parte-hartzaileek post bat edo gehiago argitaratu behar dute beren profilean (profilak publikoa 
izan beharko du), maitasun- eta/edo sexu-harremanetan espresio edo jarrera positibo eta 
errespetutsuak erakutsiz. 

 

1. Jarraitu gure Instagram kontuari: @medicusgipuzkoa 

NOLA PARTE HARTU 



2. Argitaratu ezazu post bat (edo nahi duzun adina) maitasun- eta/edo sexu-
harremanetan espresio edo jarrera positibo eta errespetutsuak erakutsiz, traol edo 
hashtag hauek gehituta: #noesnoedonon #noesnoeverywhere 

3. Etiketatu hiru pertsona, parte hartzera animatuz. 

 

2018ko abuztuaren 31ko 23:59ra arte. 

IRAUPENA  

 

− Lehen saria: 300 € post onenari (epaimahaiak hautatua) 

SARIAK 

− Bigarren saria: 150 € like gehien lortutakoari 
 

Lehiaketaren iraupena luzatu ezean, saridunak 2018ko irailean jakinaraziko dira sare sozialetan 
eta Medicus Mundi Gipuzkoaren webgunean, irabazleei banaka jakinarazteaz gain.  

Saridunek Medicus Mundi Gipuzkoaren egoitzan jaso beharko dute saria: Serapio Mujika pas., 
33 - behea (Donostia). 

 

BALIOZTAPENA ETA EPAIMAHAIA  

Batez ere kontuan hartuko dira edukia (edizio honen gaiarekin bat etortzea), artxiboen 
originaltasuna eta kalitatea, eta lehiakideek eraldaketa sozialerako jarrera positibo eta aktibo 
bat agertzea.  

LEHEN SARIA 

Epaimahai batek egingo du balioztapena, eta hura Medicus Mundi Gipuzkoak aukeratutako 
hainbat pertsonarekin osatuko da.  

Epaimahaia autonomoa izango da lehiaketaren oinarriak interpretatzeko, aurkeztutako lanak 
kalifikatzeko, eta lehiaketaren inguruan gertatzen diren gorabehera guztiak ebazteko, 
gorabeherarik gertatuz gero. Haren erabakiak eztabaidaezinak izango dira. 

Lehiaketaren antolatzaileek eskubidea izango dute sariak eman gabe uzteko. 

Like gehien lortzen duen postak eskuratuko du bigarren saria.  

BIGARREN SARIA 

Berdinketa gertatuz gero like-kopuruan, epaimahaiak irabazlea erabakiko du berdinduta 
dauden posten artean. 

 

• Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar berekin. 

KLAUSULA OROKORRAK:  

• Antolatzaileek badute ahalmena oinarrietan aurreikusten ez den edozein egoera 
ebazteko. 

• Parte-hartzaileek onartu egiten dute lehiaketa kudeatzeko beharrezkoak diren datu 
pertsonalen tratamendua. 

• Parte-hartzaileek parte hartzeko erabilitako edukiaren emisio-eskubideak eduki beharko 
dituzte, eta haien ardura izango da erreklamaziorik egon ez dadin, lan horietan ageri diren 
pertsonen irudi-eskubideen inguruan. 



• Post irabazleen egileek baimena ematen diete antolatzaileei post horiek jendaurrean 
erakusteko, modu ez-komertzialean, dibulgaziozko eta/edo hezkuntzazko helburuekin. 

• Antolatzaileek ez dute erantzukizunik beren gain hartzen, parte-hartzaileek egindako 
proposamenek hirugarren batzuen egiletza-eskubideak urratuz gero, eta parte-hartzaile 
horiek baino ez dira izango erantzule erreklamaziorik aurkeztuz gero.  


