
Indarkeria sexuala unibertsitatean: 
prebentzioa, laguntza eta eraldaketa

3. atala: antzeman, entzun, zaindu, 
lagundu eta ebaluatu

http://usvreact.eu/
#usvreact



Prozesuan aintzat hartu beharreko hainbat 
urrats

GOGORATU! 
Ez dago formula 

magikorik



ANTZEMAN ENTZUN ZAINDU LAGUNDU ...eta 
EBALUATU

Lehen erantzunerako urratsak



Antzeman 

Entzun 

Zaindu 

Lagundu

...Eta ebaluatu

Lehen erantzunerako elementuak



Antzeman/Hauteman

Antzeman  vs. ber-interpretatu

Nola antzematen dugu  indarkeria sexuala?

Zein ondoriorekin lotzen dugu?

Beldurraren transmisioa identifikatzen al dugu?

Nola baloratzen dugu erasoaren larritasuna?



Entzute aktiboa, nola landu, zein da bere 
garrantzia?
Nola landu sintonia?
Nola egin galderak?
Nola gerturatu?
Zeintzuk dira gure entzute aukerak?

Entzun

Irratia sintonitzatzean, entzun egiten duzu, doinu 
egokia harrapatu arte. 



Zertaz ari gara zaintzaz ari garenean?
Nola sostengatu babes-sarea?
Nork eta nola eskaini babesa?
Zein leku hartzen du norberaren zaintzak?

Zaindu



Nola egin kontsentsuzko akonpainamendu bat?
Nola eskaini akonpainamendua profesional batekin saioa izan 
ondoren/tartean (larrialdiak, terapia psikologikoa, 
forentsea...)?

Nola antolatzen dugu ondorioak jasan dituzten pertsona edo 
taldeen inguruko sarea? 
Nola gutxitu sortu den mina? Nola erantzun sarean ez 
dauden pertsonen aurrean?

Lagundu

Uniberstitatea Osasun 
arloa

Polizial/
Judiziala Espezializatua Komunitarioa



Zergatik da hain garrantzitsua ebaluazioa?
Nola eta noiz ebaluatuko dugu prozesua?

...eta ebaluatu



Zeintzuk dira 
eginbehar 
ikusgarri(en)ak?

Pertzeptzio sozialak aztertuz

Antzematea Entzutea

Zaintzea Laguntzea

Ebaluatzea



Hitz egiteko espazio egokia eskaini.
Konfiantzazko eta segurtasunezko giroa sortu. 
Aktiboki entzun esan nahi duenaz haratago esatera bultzatu gabe.
Pentsatzen eta ideiak antolatzen lagundu.
Ahal den heinean balizko neurriak pertsonak berak proposatu ditzan erraztu.
Babes-sarea indartu eta sentsibilizatutako pertsona aliatuak bilatu.
Baliabide, zerbitzu eta sare espezifikoen inguruko informazioa eman zein 
sarbideen inguruan informatzea. 
Etorkizunean salaketa jartzea nahiko balu, proba posibleak gorde beharko 
dituela gogorarazi
Jarrera auto-reflexiboa izan uneoro, guk geuk indarkeria sexuala justifikatu, 
gutxietsi, normalizatu edo onartzea ekiditeko.  

Egoera bizi izan duenari babesa emateko hainbat gomendio



Eman nahi ez dituen zehaztasunak azaltzera, justifikatzera edo publikoki salatzera 
behartzea.
Bere jarrerak kritikatzea, egin ez dituen ekintzak aurpegiratzea edo egin duenari 
garrantzia kentzea. 
Bere jarrera, sentitzeko, jazteko edo harremantzeko moduak epaitzea.
Bere behar, sentimendu edo iritziak gutxiestea.
Egin beharreko gauzen inguruan kategorikoki hitz egitea, paternalismoz tratatzea.
Arrisku egoeran jartzea pertsona bera zein beste edozein. 
Errudun, ahul eta lotsatuta  sentiarazi ahal duten adierazpenak erabiltzea. 
Dena erraz konponduko dela  bezalako esaldiak esan edo irtenbide magikoak ematea
Norberaren ezinegon edo beldurra  transmititzea guregana jo duen pertsonari
Salbatzaile moduan jokatzea edo egoera lehen pertsonan konpontzeko ardura 
hartzea (beste batzuen laguntza gabe)

Ekidin beharreko jarrera eta erantzunak
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its publications and communications reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use made of the information contained therein .
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