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2013ko azaroak 25
emakumeen aurkako indarkeriaren 
kontrako nazioarteko eguna
Emakumeekiko indarkeriaren aurrean, Tokiko Berdintasun Politikak
Iruñeko Udalean, "Genero Indarkeriaren Kontrako Udalak" ekimenaren partaide garen 
aldetik, honako hau adierazten dugu:
• Gure gaitzespena indarkeria sexistari, agerian dagoenari eta ikusten ez denari, eta 

haren agerpen bakoitzari eta guztiei. 
• Gure konpromisoa, Herri Administrazio garen aldetik, neurriak ezartzen jarraitzeko, 

indarkeria hori errotik desagerrarazteko esparru guztietan, eta justizia ordaingarria 
bermatzeko hura pairatzen duten emakumeei.

• Gure elkartasuna erasoak pairatu dituzten emakumeekin eta eraildakoekin, hots, 
muturreko indarkeria sexistaren biktima direnekin, gure babes osoa helarazita beraiei 
eta haien familiei. 

Eta gonbit egin nahi diegu herritarrei gaitzespen- eta konpromiso-jarrera erakuts 
dezaten emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko, eta, horretarako, parte hartzera 
animatzen ditugu azaroaren 25eko oroipenaren inguruan antolatu diren jarduerotan eta 
gainerako guztietan. Horrela, jarraituko dugu elkarrekin bidea egiten eta aurrera jotzen, 
gizartea jasangarriagoa, demokratikoagoa, zuzenagoa, eta berdintasunezkoagoa 
bilakatu arte.

Azaroak 12, asteartea  
Hitzaldia: Emakumeen kontrako indarkeria 
aztertu, eta testuinguruan kokatzea.
Tokia: Civivox Iturrama zentroa. Ordua: 19:00.
Hizlaria: Dolores Juliano. Filosofia eta 
Letretan doktorea eta Antropologian 
lizentziaduna. Generoan aditua.

Azaroak 16, larunbata
Ipuin-kontalaria: Cuentos de encuentro 
(Isabel Aisa). Familian ikusteko ikuskizuna.
Tokia: Civivox Condestable zentroa. Ordua: 17:30.
Gonbidapenak hartzen ahalko dira ikuskizuna 
hasi baino ordubete lehenagotik.
Pertsona bakoitzak gehienez ere 2 sarrera 
hartzen ahalko ditu.

Azaroak 20, asteazkena
Antzerkia: Molestias clownicas (Virginia 
Imaz-Ohiulari Klown).
Clown erako parodia, umorez eta 
samurtasunez adierazteko emakumeen eta 
osasunaren arteko harremanak.
Tokia: Baluarteko Ganbera Aretoa. Ordua: 19:00.
Sarrera librea, leku guztiak bete arte.
Gonbidapenak Baluarteko leihatiletan 
eskuratu daitezke azaroaren 15etik aitzina 
(astelehenetik larunbatera, 11:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara). 
Pertsona bakoitzak gehienez ere 2 sarrera 
hartzen ahalko ditu.

Azaroak 22, ostirala, eta 23, larunbata
Lantegia: Maitasunaren ipuina. Maitasun 
erromantikoaren dekonstrukzioa.
Nork emana: Faktoria Lila.
Lantegi hau zuzendua da susmatzen dutenei 
gizarte honetatik jaso dugun maitasunaren 
ideiaren atzean badagoela aurreiritzi-sistema 
bat emakumeok zein gizonok baldintzatu eta 
kaltetzen gaituena.
Tokia: Iruñeko Gaztediaren Etxea.
Ordutegiak: 17:00 - 21:00 (ostiralean) eta 
10:00 - 14:00 (larunbatean)
14 eta 30 urte bitarteko gazteendako. 
Parte-hartzaileen kopurua mugatua da. Izena 
aurrez emateko, Gaztediaren Etxera jo 
(Zangotza k, 30, behea. Tel.: 948 23 35 12), 
azaroaren 8tik aitzina.

Azaroak 25, astelehena
Ekitaldi instituzionala indarkeriaren biktima 
diren emakumeen omenez eta Azaroaren 
25aren pasealekuaren inaugurazioa
Elkarretaratze isilak, emakumeen aurkako 
indarkeriaren kontra.
Iruñeko Udalak Nafarroako Gobernuaren 
kontzentraziora joateko deia egiten du.
Tokia: Gazteluko plaza. Ordua: 12:00.
Manifestazioa. Antolatzailea: 
Emakumeenganako Bortizkeriaren Aurkako 
Plataforma.
Tokia: Gazteluko plaza. Ordua: 20:00.

Azaroak 27, asteazkena
Hitzaldia: Estrategiak indarkeria sexistari giza 
eskubideen ikuspegitik erantzuteko.
Tokia: Caldereria aretoa. Ordua: 19:00.
Hizlaria: María Naredo. Abokatua, ikertzailea 
eta aditua segurtasun- eta genero-gaietan 
zein giza eskubideetan.
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