2016KO AZAROAREN
BILKURAREN AKTA.

21EAN UDALBATZARRAK EGINDAKO OHIZ

KANPOKO

Udaletxeko Bilkura Aretoan, idazpuruko eguneko arratsaldeko laurak eta hogeita hamar
minutu direnean, Alkateak deituta eta lehen deialdian, Udalbatzarra elkartzen da, jarraian
adierazten gai zerrendarekin ohiz kanpoko bilkura egiteko:
1.- AZAROAREN 25EKO EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO
EGUNA DELA ETA AURKEZTUTAKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALAK.
ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK:
ALKATE-LEHENDAKARIA
Joseba Izaguirre Arocena Jna. (Zegama Lantzen).
ZINEGOTZIAK
Maria Pilar Elorza Inchausti And. (Zegama Lantzen).
Izaskun Igoa Arizcorreta And. (Zegama Lantzen).
Juan José Gorrochategui Larrea Jna. (Zegama Lantzen).
Ibon Zabaleta Urbizu Jna. (Zegama Lantzen).
Imanol Garmendia Iruretagoyena Jna. (EH Bildu).
Urko Gomez Ropón Jna. (EH Bildu).
Maria Luisa Gorrochategui Irastorza And. (EH Bildu).
EZ ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK:
Olaia Elorza Iñarra And. (EH Bildu). Ez etortzearen arrazoia ematen da.

Idazkaria, Igor Alustiza San Vicente.

1.- AZAROAREN 25EKO EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO
NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA AURKEZTUTAKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALAK.
Alkateak, azaroaren 25eko emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna
dela eta, Emakundek eta EUDEL-ek, helarazitako honakoadierazpen instituzionala
jakinarazten du:
“ Nazio Batuen Batzar Nagusiak arazoaren 25a izendatu zuen emakumeen aurkako indarkeria
ezabatzeko nazioarteko eguna, eta, egun hori kontuan hartuta, bat egiten dugu emakumeen
aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeko eta horien aurka borrokatzeko 2011ko
Europako Hitzarmeneko oinarriekin, ‘Istanbuleko Hitzarmena’ delakoarekin; izan ere,

emakumeen aurkako indarkeriari buruzko Europako lehenengo tresna juridiko loteslea da,
baita giza eskubideen urraketa larri horren aurrean irismen handiena duen nazioarteko ituna
ere.
Bertan, estatuen ardurapeko eremu guztiak jorratzen dira: indarkeria prebenitzea, gizartea
sentsibilizatzea (batez ere gizonak eta haurrak), erakundeen arteko koordinazioa sustatzea,
erasotzaileen aurkako ekintza judizialak hastea eta biktimekiko babesa, laguntza eta kalteordaina bermatzea, erabili daitezkeen bitartekoen bidez.
Istanbuleko Hitzarmena 2014ko abuztuan berretsi zuen Espainiako Estatuak, eta, hartara,
arau guztiz loteslea bilakatu zen, erakunde zentral eta autonomikoetan zein tokiko
erakundeetan. Hitzarmena funtsezko tresna dela uste dugu, eta emakumeen aurkako
indarkeria errotik ezabatu ahal izateko esparru gisa baliagarria da.
Horiek horrela, Istanbuleko Hitzarmena ezartzen dela bermatzeko, _______________ (e)ko
Udalak konpromisoa hartzen du Hitzarmenean xedatutako neurrien kalitatezko estandarrak
eta betearazpen-maila egiaztatzeko, baita gai horri loturiko nazioarteko, Estatuko eta
Autonomia Erkidegoko beste arauetakoak ere.
Hona hemen neurri zehatz batzuk:

1. Emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen esparrura eramatea.
2. Emakumeen kontrako indarkeria mota desberdinak identifikatzea eta aurre egiteko
dinamikak bultzatzea, normalizazioan ez erortzeko makro zein mikro-erasoak salatuz.

3. Harreman intimoetako emakumeen aurkako indarkeria, adierazpen ugaritako
indarkeria sexuala, emakumezkoen mutilazio genitala eta jazarpen sexista sartzea
emakume eta neskatilen aurkako indarkeriaren kontzeptuaren barruan.

4. Hitzarmena ezartzeko esparruan sartutako indarkeriaren modu guztiei buruzko gaien
inguruko datu estatistiko datu xehe eta bereizleak jasotzea, tarte erregularren
arabera.

5. Generoaren ikuspegia eta diskriminazioaren debekua ezartzea, indarkeriaren
esparruko printzipio nagusi gisa.

6. Indarkeriari aurre egiten dioten emakumeei rol nagusia esleitzea programen
ebaluazioan eta jarraipenean, eskubideen titular gisa.

7. Emakumeen intimitate-eskubidea ezartzea arretako bide osoan.
8. Indarkeriaren aurkako haurren eskubideak berariaz aipatzea, batez ere, neskatilen
eskubideak.

9. Arretako langileen prestakuntza derrigorrez aitortzea, eta ez sentsibilizaziorako
ekintza soil gisa.

10. Gizarteak emakumeen aurkako indarkeria prebenitzen eta borrokatzen laguntzea
sustatzea. Berdintasun politikak sustatuz eta eraso matxisten kontrako protokoloak
indartuz edo martxan jarriz eta gizartearen erantzun soziala sustatuz.

11. Erakundeen arteko koordinazioa bultzatu tokiko protokoloak martxan jarriz, arreta
zerbitzuak

hobetzeko

eta

indarkeriari

aurre

egiten

dieten

emakumeen

birbiktimizazioa ekiditeko.

12. Mugimendu feministarekin eta emakume elkarteekin elkarlana bultzatu.
13. Gai honetan beharrezkoak diren neurrien finantzaketa bermatzeko mekanismo
zehatzak ezartzea.
Bukatzeko ..........-()ko Udalak bat egiten du azaroaren 25erako deituak izan diren
mobilizazioekin eta jendarte osoari deia luzatzen dio parte har dezan. “
Era berean, Mª Luisa Gorrotxategi Irastorza zinegotziak EH Bildu taldearen ordez
aurkeztutako honako adierazpenaren berri ematen da:
“ Motibazioa
Azaroaren 25ean ozenki aldarrikatu behar dugu emakumeen kontrako indarkeria mota
guztian aurka gaudela, eta, hori ez ezik, indarkeria sorrarazten duten eragile guztien aurka
ere bagaudela. Bizitza aske, seguru eta burujabeak eraikitzearen alde gaudelako.
Indarkeria matxistaren alderdi desberdinak identifikatzen jarraitzeko eguna da, jendartean
normalizatuen dauden sotilenetatik hasita, hala nola ukitzeak; ahozko lizunkeriak; publizistek
eta mass-mediek emakumeeen gorputzari ematen dieten erabilerak; mezu eta adierazpen
sexistak; janzkera, jendarte-sareen erabilera edo lagunartea kontrolatzea, eremu publikoa
(eskolako patioak, jolastokiak, parkeak) askatasunez okupatzeko zailtasunak; edota
emakume eta gizonen arteko berdintasuna zuzenean erasotzen dituzten administrazioerabakiak. Bigarren estadio batean, sexu-erasoak eta eraso fisikoak egongo lirateke, eta,
esparrurik bortitzenean, erailketak.
Feminismoak, eta beraz, gure jendarteak, arrakasta handia lortu zuen indarkeria matxista
politizatu genuenean, eta, horrenbestez, etxeko gai pribatu bat izatetik jendartearen eta
politikaren arlora zabaldu genuenean. Hain zuzen ere, argi geratu denean indarkeria
matxistaren jatorria ez dagoela gizon violento batengan edo burua galdu duen gizon
batengan, berdintasunik eta orekarik gabeko jendarte-harreman jakin batzuetan baizik.
Eta horren harira norbaitek esan lezake egun inoiz baino lege, zerbitzu, salaketa eta
politika publiko gehiago dauzkagula eskura indarkeria matxistari aurre egiteko, eta hori
egia da. Alabaina, indarkeria hori ez da inondik inora murrizten ari, eta indarrean
jarraitzen du gure jendartearen eremu guztietan.

Horregatik esaten dugu desorekak indarrean jarraitzen duen bitartean indarkeria matxista
hor egongo dela, botere-harreman desorekatu horiei eustea delako, hain zuzen, indarkeria
horren funtsa. Hortaz, emakumea izate hutsagatik indarkeria jasateko aukera txikiena
dagoen bitartean, gure herrian ez dugu bakea edo normalizazioa lortuko.
Horregatik guztiagatik esan dezakegu urte luzetako borrokari esker lortutako berdintasun
formala ez dela nahikoa une honetan, eta aurrera jarraitu behar dugula, mikro eta
makroindarkeria guztiak identifikatuz eta indarkeria sortzen duten eragileak banan-banan
agerian utziz. Eta erantzukizuna emakumeen gainean jarri ordez, beren burua babesteko
eta ez arriskatzeko eskatzen baitiegu, edozein eraso sexista sorrarazteko edo saihesten
laguntzeko gai diren gizonen gainean jarriz.
Berdintasunetik gertuago dagoen beste maskulinitate bat eraiki beharra, jendarte
patriarkal hau eraldatu beharra eta subjektibitatea aldatzea aldarrikatu nahi dugulako,
emakume eta gizonei buruzko balioespenetan oinarritutako hierarkizazioak ezabatuz.
Indarkeria matxista gainditzeko borrokatu beharko dugulako, maskulinitate tradizionalak
ezabatu eta desegin beharko ditugulako, adostasun berriak eraikiz, enpatiatik, sororitatetik,
aukeratzeko
askatasunetik,
segurtasunetik,
arduratik,
berdintasunetik
eta
elarrekikotasunetik.
Horregatik guztiagatik, Zegamako Udalaren EH Bilduko taldeak honako mozio hau aurkeztu
nahi du, osoko bilkuran eztabaidatu ondren onartua izan dadin.
PROPOSAMENA
1 Zegamako Udal honek, 2017ko aurrekontuetan berdintasun-partida handitzeko
konpromisoa hartzen du, aurrekontu orokorrak izango duen igoeraren neurri berean edo
handiagoan igoz.
2. Zegamako Udal honek, tokiko talde feminista eta emakumeekin elkarlanean,
prebentzioko Udal plan integrala garatuko du, indarkeria matxistaren adierazpide guztiei
aurre egiteko modukoa, horretarako beharrezkoak diren baliaide ekonomiko eta tekniko
guztiak aktibatuz.
3. Zegamako Udal honek, tokiko talde feminista eta emakumeekin elkarlanean, eraso
matxisten kontrako protokoloa indartuko du, horretarako beharrezkoak diren baliabide
ekonomiko eta tekniko guztiak aktibatuz.
4. Zegamako Udal honek, Foru Aldundiari eta Emakunderi eskatzen die emakume eta
gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu-partidak handitzeko, berdintasun
zuzendaritzak sendotzeko, epaitegietako genero unitateak indartzeko eta indarreko legeria
berraztertzeko konpromisoa hartzeko.
5. Erakunde honetatik, hau da Udaletik, borroka feministaren alde hartu dugun konpromisoa
berretsi nahi dugu, indarkeriarik gabeko jendarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta
tresna nagusia den heinean.
6. Erakunde honetatik, hau da, Udaletik, bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren
25erako deitutako mobilizaizoekin, eta jendarte osoari ere dei egiten diogu mobilizazio

horretan parte har dezan.”
Adierazpenak azaldu eta eztabaidatu ondoren, Zegama Lantzen taldeko bost zinegotziak,
Emakunde eta EUDELek proposaturiko testuaren aldeko botoa ematen dute, eta EH bildu
taldeko etorritako hiru zinegotziak, bere taldeak aurkeztutako adierazpenaren aldeko botoa
adierazten dute.
Ildo honetatik ere, bilkurakideak berdintasun lantaldean burutzen ari diren ekimenei buruz
hitzegiten du, Mª Luisa Gorrotxategi Irastorza zinegotziak (EH Bildu) zenbait azalpen emanez.

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, hasieran aipatutako eguneko arratsaldeko zortzirak
eta berrogeita hamar minutu direnean Alkateak bilkurari amaiera ematen dio, esandakoa
jasoarazteko, nik egiaztaturiko eta Alkateak sinaturiko akta hau egiten dudalarik.
Eginbidea.

Diligencia.

Aurrean transkribaturiko akta, ............... orri dituela jasotzeko,
zenbakidun paperan .................. zenbakitik .........................
zenbakira eta Udalak emandako zenbakietan, ..................
zenbakitik .......................... zenbakira jasota geratu delarik.

Para hacer constar que el acta que antecede tiene ..........
folios, numerados del ........................ al ................. en número de
papel timbrado y del .................. al ....................... en
numeración dada por el Ayuntamiento.

Zegama, 2016ko ....................k .......
Zegama a ......... de ...................... de 2016.
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