
 

 
 

Don´t be Dummy. Zuk ez duzu ordezkorik Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak 
trafiko-istripuak saihesteko sortutako ekitaldi ibiltaria da eta 

Euskadiko ikastetxe ez unibertsitarioetako gazteei zuzenduta dago. 
 

Nor da Dummy? 
 

Dummy, 3Dn sortutako avatar elkarreragilea, 
da ekitaldiko gidaria. Dummy Crash bat auto 
ekoizleek beren eredu berrien segurtasuna 
probatzeko erabiltzen duten manikia da. 
 
Gure giza sendotasunera hurbiltzen den 
materialez sortua, hainbat egoeratan 
ordezkatzen gaitu. 

Ekitaldian zehar Dummyk ondorio zehatz batera 
eramango dituen egoera eta emozio ezberdinak 
biziko ditu: “zuk ez duzu ordezkorik”. 
 
Prebentzioa bukaera dramatikoak ekiditeko 
irizpide ukaezin gisa ageri da. 

 

                   
 

Ekitaldia 
 
Dummy avatar birtualak gidatzen du ekitaldia eta errepideari lotutako profesionalen zuzeneko 
lekukotzak (ertzaintza, udaltzaingoa, suhiltzaileak, larrialdietako teknikariak...), trafiko-istripuetako 
biktimak eta beren senitartekoen testigantzak eta ikus-entzunezko lanak uztartzen ditu. 
 

Ikuskizun mota 
 
Ekitaldia ibiltaria da, herriz-herri egiteko 
pentsatua, antzoki edo zine aretoen 
berezitasunak berregiten dituen leku jakin 
batzuetan gauzatzen da. Helburua arreta eta 
hausnarketa bidera ditzakeen giroa sortzea 
da. 
 
 
 
 



                     
 

Gaur egun bizi dugun COVID 19aren pandemiagatik, aukerabide ederrena, zuen zentroko aretoan 
zuzeneko ekitaldia eskaintzea da; honela, zuen ikasleek, eskolatik mugitu gabe, zuzeneko 
testigantzak entzun eta bizitzeko parada daukate. 
 

Bestalde, streaming  bidez ekitaldia ikustea ere posible izango da. Pantaila bidez, saioa jarraitzeko 
aukera egongo da, bai ikasgeletatik mugitu gabe eta baita ikasle bakoitzak bere etxetik ere; 
horretarako, Interneterako konexioa baino ez litzateke beharko. Kasu honetan, testigantza horiek 
bideoetan grabatuta emitituko dira.  
 

Zergatik Don’t be Dummy? 
 
Gazteria trafiko-istripuak izateko arriskua areagotzen 
duten faktore multzo baten jabe da. Alde batetik gazte 
psikologiari lotutako faktoreak daude 
(exhibizionismoa, norberaren gaitasunen neurriz 
kanpokotasuna, auto-baieztapena, arriskuaren 
topaketa, talde presioaren eragina) eta beste alde 
batetik aurreneko urteetako gidatze esperientzia eza. 
 
2020an, 25 urte baino gutxiagoko 2.128 gazte trafiko-istripu batean nahasita egon ziren Bizkaia, 
Gipuzkoa eta Araban; eta trafiko-istripuak dira gazteen heriotza-arrazoi nagusienetako bat. Iazko 
estatistikak erakusten duen datuak hotzikara sortzen du: 8.625 trafiko istripu izan ziren EAEn; bataz 
beste, 24 istripu egunean. Orotara, 51 pertsona hil ziren iaz, horietatik 13 oinezkoak ziren. 
 
Don´t be Dummy-k motorrezko ibilgailu baten gidari izateko zorian dauden, edo lagunekin batera 
ibilgailu batean bidaiari izango diren gazteak, errepideak dituen arriskuen inguruan eta aurretiaz har 
daitezkeen neurrien inguruan kontzientziatzeko beharrari erantzuten dio. 
 

     
 

Kontaktua 
 
Don’t be Dummy Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak kudeatutako dohako ekitaldia.  
 

Informazioa eskatu edo kontratatzeko kontaktua: info@dontbedummy.eus | 944 668 610  
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