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Gazteria teknikarien artean hausnarketa eta eztabaidarako espazio bat garatzea, sare sozialetan dagoen sexismoa
eta genero indarkeria lantzeko xedearekin.

>helburuak

> Gazteen Euskal Behatokiak eta Sortzenek egindako ikerketaren emaitzak ezagutu.
> Ikerketaren emaitzen inguruan eztabaidatu, sare sozialetan sexismoa eta indarkeria nola
agertzen diren eta erabiltzaileen artean zer eragin duten, sexua eta adinaren arabera aztertu.
> Sare sozialetan sexismoa eta indarkeria matxistaren kontrako prebentzio eta esku-hartze
aukeren inguruan eztabaidatu.
> Ziberaktibismo feministaren arloan praktika onak ezagutu.

>metodologia

Prestakuntzan azalpenak eta jorratzen diren gaien inguruko eztabaidak tartekatuko dira.
Ikasle-kopurua: 24

>hartzaileak

Lehentasuna izango dute gazteekin lanean edo elkarlanean (entitateetan, elkarteetan, herriadministrazioetan, enpresetan, ikastetxeetan, boluntario-lanetan...) dihardutenek.
> Gazteen arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak, gazteen elkarteak eta beste
erakunde batzuk).
> Hezitzaileak.
> Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak.
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Genero desberdintasuna eta sexismoa gizarte-sareetan ikerketaren emaitzak:
1. >Saioa
Ikerketaren metodologia.
> Sare sozialak: adierazpen, komunikazio eta harreman modu berriak.
> Sare sozialen erabilera, sexuen arabera, nerabe eta gazteen artean.
> Arriskuak: sexismoa eta genero indarkeria.

2. Saioa Sare sozialen aukerak eta praktika onak: baliabide eta inspirazio iturriak:

> Nesken jabekuntzarako eta mutilen jarrera antisexista garatzeko sare sozialak nola erabili
> Gazteekin lan egiteko orduan sare sozialen abantailen eta zailtasun edo oztopoen inguruko
eztabaida.
> Instituzioen esparruan praktika onak: Beldur Barik, GeuBiok...
> Gazteentzat erakargarriak diren pertsonen blog (Mi novio me controla, besteak beste),
Facebook eta Twitter profil eta orrialdeak (Feministas Ácidas, besteak beste) eta
bideoblogak.
> Gazteei zuzendutako komunikabide feministak: Norma Jean Magazine, Proyecto Kahlo,
Pikara Magazine.
> Gazteak sare sozialen bidez esparru ez sexista eta feministetara hurbiltzeko estrategien
partekatzea.

>irakaslea

June Fernández Casete, generoan aditutako kazetaria eta blogaria, sare

sozialetan aditua. pikaramagazine.com aldizkari digitalaren sortzaile eta
zuzendaria. Beldur Barik instituzio kanpainaren komunikazio digitalaren
arduraduna. Sortzen, Berdintasun aholkularitzako laguntzailea.

>antolatzailea
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