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“GAZTEAK INDARKERIA MATXISTARI AURRE EGITEN” I. LEHIAKETA 
MUGAK GAINDITZEN DITUEN LEHIAKETA 

 
 

 
LEHIAKETAREN HELBURUAK ETA EDUKIAK 

medicusmundi gipuzkoak eta Peruko Manuela Ramos Mugimenduak lehen aldiz antolatu dute 
“Gazteak indarkeria matxistaren aurka. Mugak gainditzen dituen lehiaketa”, helburua duelarik 
gazteak engaiatzea eta mobilizatzea indarkeria matxistaren adierazpen guztien eta hura 
iraunarazten duten zergatien aurkako borrokan. 
 
Emakumearen aurkako indarkeria mundu osoan da arazo, eta horrexegatik nahi ditu lehiaketa 
honek mugak gainditu haren aurkako borrokaren adierazpide gisa. 
 
 
 

 
Lehiaketaren lehen aldi honetako gaia: Amodio erromantikoaren mitoei aurre egiten. 

Lehen aldi honetan gaia “amodio erromantikoaren mitoen” ingurukoa izango da, eta ideal 
horiek identifikatu eta des-eraikitzeko beharraz. 
 
“Ezer ez naiz zu gabe”, “Benetako amodioak dena barkatzen eta jasaten ahal du”, 
“Jeloskortasuna amodio adierazpena da” eta gisa bereko esaldiek gure egunerokotasuna 
osatzen dute. Hala, gure kulturaren ideal erromantikoak amodio jokabiderako eredu bat 
ematen digu, adierazten diguna zer den “benetan” maitemintzea eta zer sentimendu bizi 
behar diren, nola, noiz, norekin bai eta norekin ez. 
 
Ezaugarri kultural honek amodioaren inguruko sinesmen eta irudi idealizatuak eragiten ditu eta 
maiz harreman sanoak zailtzen, eta jokabide argiki abusuzko eta erasokorrak onartzea, zuritzea 
edo toleratzea dakar. 
 
Abesti, filme, ipuin, telebista eta abar giltzarriak dira mito hauek zabaldu eta iraunarazteko. 
Horregatixe, aldi honetan abestiak izango ditugu mintzagai, egunean-egunean gure eskubideak 
mugatzen dituzten ideal horiek iraunarazteko beste borrokatzeko balio dutelako. 
 
 

 
PARTEHARTZAILEAK: 

Peruko eta Gipuzkoako 12 eta 20 urte arteko gazteek parte hartu ahalko dute, bi mailatan: 
- Lehen maila: 12-15 urte 
- Bigarren maila: 16-20 urte 

 
Partehartzeak ezinbestean taldekakoa izan beharko du. Talde bakoitza gutxienez 2 lagunek 
eta gehinez 4k osatu beharko dute eta izen bat aukeratu beharko dute identifikazio gisa. 
 
Bi mailetako adin talde mistoak eratu ahalko dira (1. eta 2. mailako adinekoekin), eta taldea 
taldekideen adinaren arabera sailkatuko da maila egokienean. 
 
Halaber, gazteekin edo/eta Gaztelekuekin lan egiten duten gazteez osaturiko elkarteek 
(gaztetxeak, etab.) aukera izango dute banaka edo talde gisa parte hartzeko. 
 
 



 
LEHIAKETA FORMATUA 

Lehiaketa hau abesti lehiaketa izango da. Sortu beharreko abestiak lehiaketaren gaia izango du 
oinarri, Amodio Erromantikoaren mitoak aztertu eta auzitan jarriko ditu, eta ideal horien 
eraldaketarako jarrera aktibo eta aldekoa agertuko ditu. 
 
Talde lehiakideek grabazioa aurkeztu beharko dute sortutako abestia abesten. Talde bakoitzak 
gehienez 2 abesti aurkeztu ahalko ditu. 
 
Abestia gehienez 3 minutu luze izango da, ikus-entzunezko formatuan grabatu beharko da eta 
bideo artxiboa (mp3, etab.) honako helbidera bidali: educ.gipuzkoa@medicusmundi.es 
 
Hizkuntza: eskualde partehartzaileetako hizkuntza tokiko eta ofizialetako edozein hizkuntzatan 
aurkeztu ahalko dira (kitxua, xipibo, euskara, gaztelera…) 
 
E-gutunean jarri beharreko informazioa: 
 

- Bideoaren izena, bideo artxiboa eta taldearen izena. 
- Abestiaren letrarekin aparteko artxiboa. 
- “Izenemate fitxa” (webean eskura) taldeko kideen datu pertsonalekin beteta. 
- Gurasoen baimena: 18 urtez beherako gazteek lehiaketan parte harzteko gurasoen 

baimena gehitu beharko dute e-gutunean (*). 
 
(*) Gazteleku edo elkarte partehartzaileen kasuan, haietako arduradunak jasoko ditu 18 urtez 
beherako gazteen baimenak eta denak batera bidaliko ditu. 
 
 

 
EPEAK 

Perun lehiaketa 2016ko abuztu eta irail bitartean egingo da; abestiak aurkeztu eta sariak 
emateko epe eta baldintzak Manuela Ramoseko taldeak eta elkarte laguntzaileek erabakiko 
dute, eskualde partehartzaile bakoitzaren egoeraren arabera. 
 
Gipuzkoan lehiaketa 2016ko irail eta abendu bitartean egingo da eta lanak aurkezteko muga 
eguna 2016ko abenduak 2 izango da. 
 
 

 
SARIAK: 

Perun: 
Sariak eta beroriek emateko ekitaldia Mauela Ramoseko taldeak eta erakunde laguntzaileek 
erabakiko dituzte,  eskualde partehartzaile bakoitzaren egoeraren arabera. 
 
Gipuzkoan: 

- Gazteleku edo Elkarte saria: 300 €. 
- Lehen Maila saria (12-15 urte): 250 €. 
- Bigarren Maila saria (16-20 urte): 250 €. 

 
Talde irabazleak eta sarien banaketa baldintzak 2016ko abenduaren 12an emango dira 
jakitera www.porlosderechossexualesyreproductivos.org webean, 
www.facebook.com/Jovenesdesafiandolaviolenciamachista/ lehiaketaren Facebookean, eta 
zuzenean talde irabazleei. 
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BALORAZIOA ETA EPAIMAHAIA 

Aurkeztutako abestien baloraziorako, bereziki kontutan hartuko dira abestiaren edukia –
deialdi honetako gaiari atxikia- eta aurkezpena. Halaber, epaimahaiak kontuan hartuko ditu 
originaltasuna eta partehartzaileen jarrera baikor eta eraginkorra gizarte eraldaketaren alde. 
 
Ebaluazioa egingo duen epaimahaia, Perun Manuela Ramosek eta Gipuzkoan medicusmundi 
gipuzkoak aukeraturiko pertsonek osatuko dute. 
 
Epaimahaia beregaina da lehiaketaren oinarriak argitzeko, aurkezturiko abestiak kalifikatzeko 
eta lehiaketan sortu daitekeen gertaera orori buruz ebazteko. Bere erabakiak apelaezinak 
izango dira. 
 
Lehiaketaren antolatzaileak erabaki dezake sariak inori ez ematea. 
 
 

 
KLAUSULA OROKORRAK: 

Lehiaketan parte hartzen duen orok oinarri hauek onartzen ditu. 
Antolakundeak ahalmena du oinarrian jaso ez den gertaera orori buruz erabakitzeko. 
 
Partehartzaileek onartzen dute lehiaketaren kudeaketarako beharrezko diren datu pertsonalen 
tratamendua. 
Partehartzaileek lanen emisio eskubideen jabe izan beharko dute eta beraien ardura izango da 
inork erreklamaziorik ez egitea haietan ageri diren pertsonen irudi eskubideengatik. 
 
Ikus-entzunezko lanak ez dira itzuliko eta Manuela Ramos eta medicusmundi gipuzkoaren ikus-
entzunezkoen artxiboan gordeko dira. Lan irabazleen egileek baimena ematen diote 
antolakundeari haiek publikoki erakusteko asmo hezitzaile eta ez komertzialekin. 
Lehiaketaren antolatzaileek ez dute erantzukizunik hartuko partehartzaileek igorritako lanetan 
beste pertsonen egile eskubideak urratuko balira, eta partehartzaileak izango dira osoki 
erreklamazioen erantzuleak. 
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