
 
 
 
 
 
 
 

 

15/2005 GOMENDIOA, ABUZTUAREN 11KOA, HONDARRIBIKO UDALARI 
EGINA, XEDE HAUEKIN: 
 
1. GIZON ETA EMAKUMEENTZAKO BERDINTASUNEZKO JAI-GUNE 

BAT SORTZEKO ARDURA BEREGANA DEZAN, ALARDE 
PUBLIKOA IRAGARRIZ EDOTA ALARDE FUNDAZIOARI JADA 
BAIMENDU DION ALARDEAN JAIZKIBEL KONPAINIA SAR DADIN 
SUSTATUZ. HORRETARAKO, BALDINTZA HONEN MENDE JARRI 
BEHARKO DU BAIMEN HORI: EZ DADILA SEXUAGATIK 
BEREIZKETARIK EGIN, EMAKUMEEN ETA GIZONEN 
BERDINTASUNERAKO EUSKO LEGEBILTZARRAREN 4/2005 
LEGEKO 3.1 b) ETA 25.1 ARTIKULUETAN EZARRITAKOAREN 
ARABERA. 

 
2. GUTXIENGOEKIN BAKETSUA ETA ERRESPETUZKOA IZANGO 

DEN JAI GIROA BERMATZEKO ORDUAN, ERAKUNDE GISA 
DUEN ERANTZUKIZUNA BERE GAIN HAR DEZAN, JAIETAN 
JENDEAK JAIZKIBEL KONPAINIAKO PERTSONEKIN 
PORTAERA GIZABIDEZKOA ETA DEMOKRATIKOA IZAN 
DEZALA ESKATUZ, ETA, URTE OSOAN ZEHAR, ORAINGO 
IRITZI-EGOERA ALDARAZTEKO SENTSIBILIZAZIO 
JARDUERAK ETA KANPAINAK EGINEZ, EMAKUMEEN ETA 
GIZONEN BERDINTASUNA ONARTZEKO JARRERETARA 
IRISTEKO. 

 
 

Aurrekariak 
 
1. Joana Mugarrietakoa eta Jaizkibel Konpainia erakundeen ordezkariek egin 

ziguten kexa-idazkiaren bidez erakunde honen esku-hartzea eskatu zen, hain 
zuzen ere 2005eko irailaren 8an ospatuko den Hondarribiko Alardean 
emakumeek, gizonezkoek dituzten aukera berberekin, esku hartzeko duten 
eskubidea babesteko. Kexa hori egin zutenen ustez, herritar guztien parte-
hartzea bideratzeko –sexuagatik bereizkeriarik gabe− derrigorrezkoa zen 
Hondarribiko Alardea berriz ere alarde publiko bihurtzea, udalak antolatuta, 
alegia, emakume batzuek alarde horretan berdintasunez esku hartzeko 
borondatea adierazi zutenean sortu zen gatazkaren aurretik egiten zen bezala. 
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Aldi berean, kexa azaldu ziguten talde horiek 2005eko martxoaren 21ean 
Hondarribiko alkateari igorritako idazkiaren berri eman ziguten. Idazki hartan, 
Alarde publikoa antola zedila eta Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 
4/2005 Euskal Legearen 25. artikulua bete zedila eskatu zuten −artikulu horrek 
esparru publikoetan gertatzen diren bereizkeriazko jarduerak antolatzea 
debekatzen du−; aldi berean, jakinarazi zigutenez, oso kezkatuta zeuden udalak 
ordurako, Alkatetzaren martxoaren 1eko 248/05 Dekretuaren bidez, Jendaurreko 
Ikuskizun eta Jolas Jarduerei buruzko 4/1995 Euskal Legearen esparruan, betiko 
Alardea deritzanaren antolatzaileei baimena emana zielako (emakumeen 
berdintasunezko partaidetza eragozten duenari), eta dekretu horren kopia bat 
helarazi ziguten.  
 
Halaber, Eusko Legebiltzarrak onartu berria duen Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako 4/2005 Legeak kasu honetan oro har nola eragin behar zuen 
azaldu ziguten.  

 
2. Erakunde honek 1996tik aurrera egin dituen adierazpen guztiekin bat etorriz eta 

gaur egun Hondarribian urtero benetan gertatzen den egoera horrek, gure ustez, 
urratu duen eskubidea babesteko asmoz, zugana jo genuen joan den martxoaren 
29an, udalak 2005eko Alardeari dagokionez zein jarrera duen jakiteko, Eusko 
Legebiltzarrak oraintsu Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 
Legea (Berdintasunerako euskal Legea) onetsi duela kontuan hartuta, izan ere, 
gure aburuz, lege horrek aurreko esparru juridikoa aldarazten du, herri-aginteei 
dagozkien betebeharrak zehaztuz eta sendotuz, berdintasun printzipioa eta 
sexuagatik ez baztertzekoa bete daitezen. Zehatzago esateko, gutun hartan, guri 
honako hauen berri emateko eskatu genizun: 

 
a) 2005eko Alardea antolatzeko Alarde Fundazioa erakundeari ordurako 

emanda zegoen baimena, argi eta garbi baitago erakunde horrek 
emakumeen berdintasunezko partaidetzarik gabe antolatu nahi duela 
Alardea. 

 
b) Emakumeen berdintasunezko esku-hartzea defendatzen duten bi taldek udal 

horri egin zioten eskabidea, Hondarribiko herritar guztientzat, gizon zein 
emakumeentzat, berdintasunezko alarde publikoa antola dezan galdatzeko. 

 
 Azkenik gogorarazi genizun esparru juridiko berri horrek herri-aginteek 

jarduteko oinarri berriak ezarri dituela, oinarriok arestian aipatu ditugun bi 
alderdietan eragina dutela eta, horregatik, udal horrek bi betebehar dituela: alde 
batetik, ezin duela emakumeen berdintasunezko partaidetza ukatzen duen jai 
baten alde egin, zuzenean nahiz zeharka, eta, bestetik, herri horretako 
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emakumeek jaiak direla-eta bizi duten bereizkeriazko egoera buka dadin, 
berdintasunezko jai-gunea prestatu behar duela. 

 
3. Norberaren ideiak kontrastatuz jarrerak hurbiltzeko, Arartekoak elkarrizketa 

eskatu zizun, eta 2005eko maiatzaren 9an egin zen Hondarribiko Udaletxean. 
Bilera horretan, bi erakundeok gai honetaz ditugun iritzi eta jarrerez hitz egiteko 
aukera izan genuen eta, aldi berean, Irungo eta Hondarribiko Alardeen gaian 
Berdintasunerako Euskal Legeak duen eraginari buruz erakunde honek prestatu 
duen agiria eman genizun (aurrerantzean “Berdintasunerako Legearen 
azterketa”). Bilera horretan zuk oso argi adierazi zenigun ez zenuela orain arte 
burutu diren jarduerak aldatzeko inolako asmorik, hau da, ez zenuela aldatuko 
emakumeen berdintasunezko esku-hartzea eragozten duen betiko Alardea 
egiteko eman zenuen baimen hori, eta udalak ez zuela inolako baliabiderik 
jarriko hondarribiarren berdintasunezko jai-esparrua prestatzeko; hori guztia 
Mikel Badiola abokatuak egindako txostenean oinarrituta erabaki zela esan 
zenigun. Hala ere, Berdintasunerako Legearen azterketan erakunde honek azaldu 
zituen argudioak noiz aztertuko zenituen zain geratu ginen, bada, gure ustez, gai 
honetan Hondarribiko Udalari dagozkion legezko betebeharrak argitzen dituen 
esparru juridikoa zehaztu da. 

 
4. Geroago, 2005eko maiatzaren 11n, beste idazki bat igorri genizun, zera 

eskatzeko: guk emandako Berdintasunerako Legearen azterketa lasaiago eta 
sakonago aztertu ondoren, gaiari buruzko zure azken iritzia jakinaraz 
zeniezagula. Halaber, idazki hartan zabal azaldu genizkizun zure jarrera aldatzea 
beharrezko egiten duten arrazoi juridikoak. Aldi berean, kexa-espediente honen 
gaineko ebazpena emateko asmoa genuela adierazi genizun, “Berdintasunerako 
Legearen azterketan” azaldutako gogoetetan oinarrituta, bilera hartan zuk 
azaldutako argudioak aztertu eta gero. 

 
5. Zuri hausnarketa horiek helarazi arren, udal horrek ez zigun erantzunik bidali 

gai horietaz zuen azken iritzia azaltzeko. Dena dela, gertaera horien ostean, 
maiatzaren 18an, kexagileek Hondarribiko Udalaren Gobernu Batzordearen 
2005eko apirilaren 26ko Ebazpena igorri ziguten, eurei aurtengo maiatzaren 
13an jakinarazi zitzaiena. Ebazpen horren bidez ezetsi egin zen euren eskabidea: 
alegia, udalak herri Alardea antola zezala herritar guztientzat, sexu-bereizketarik 
egin gabe. Alardea ez antolatzeko erabaki hori oinarritzeko, udalak adierazi zuen 
legean ez dela berariaz agintzen zerbitzu udalak hori eman behar duenik –ez 
dela halako agindurik agertzen Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
7/1985 Legearen (TJOL) 26. artikuluan−; halaber, Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 1999ko urriaren 7ko 
739/99 zenbakiko Epaia aipatu zuen, eta horren edukiari eutsi zion. 
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Gainerakoan, ez zuen aipatu ere egin Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 
Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legea, ezta ere Alardeen gaineko gaian arau hori 
aplikatzeari buruz eman genizkion argudioak. 

 
6. Beraz, aztergai dugun kasuan, guk hiru iturri ditugu ondorioak ateratzeko: 

lehenengoa, zurekin izan genuen elkarrizketaren edukia; bigarrena, “betikoa” 
deritzon Alarde horren antolaketa Alarde Fundazioari baimentzen dion 
Alkatetzaren 248/05 Dekretua; eta hirugarrena, udalaren Gobernu Batzordeak 
2005eko apirilaren 26an hartutako erabakia, kexagileek Alarde publikoa 
antolatzeko egin zuten eskabidea ezetsi zuena. Bada, horiek abiaburutzat hartuta, 
ondorio hauek atera ditugu gai honetaz duzun jarrerari buruz: 

 
a) Uko egin diozu betiko Alardearen erakunde antolatzaileari emandako 

baimena aldatzeari, baina gure ustez baimen hori Espainiako 
Konstituzioaren 9 eta 14. artikuluetara egokitu beharra dago, eta Eusko 
Legebiltzarraren 4/2005 Legeak biltzen dituen obligazio zehatzetan 
gauzatzen da betebehar hori. 

 
b) Hondarribiko herritarrentzat, gizonezko zein emakumezkoentzat, 

berdintasunezko jai-esparrua bideratuko duen Alarde publikoa antolatzearen 
aurka zaude. 

 
Udal horren arrazoien oinarriak, labur bilduta, hiru direla esan dezakegu: 

 
b.1) Alarde Fundazioari eman zitzaion baimenaren baliagarritasuna, 
Alkatetzaren 248/05 Dekretuan ezarri denaren arabera, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 2001eko irailaren 7 eta 10eko Autoen eta 
2002ko irailaren 10eko Epaiaren bidez baieztatuta zegoela; Auto horietan 
ezetsi egin ziren Joana Mugarrietakoa elkarteak kautelazko neurriak 
hartzeko egin zuen eskabidea, lehenik, eta administrazioarekiko auzietarako 
errekurtsoa, geroago. Elkarte horrek indarrik gabe utzi nahi zuen 
Hondarribiko Udalak emakumeen berdintasunezko esku-hartzerik gabeko 
Alardearen antolatzaileei eman zien baimena.  

 
 Baliagarritasun hori oinarritzeko asmoz, zera adierazten da: udalak 

baimendutako egintza pertsona juridiko-pribatuak antolatzen duela eta 
horrek arindu egingo lukeela partikularren arteko harremanen esparruan 
proiektatzen den berdintasun printzipioaren eraginkortasuna eta, ondorioz, 
ez litzatekeela printzipio hori hautsiko, betiko Alardeak ez duelako 
pertsonentzako tratu iraingarri edo erdeinagarririk sorrarazten, dauden 
aukeren artean Alardea ulertzeko era bat baino ez delako eta, bestelakorik 
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ez badago, aukera horiek defendatzen dituzten pertsonen borondaterik 
ezagatik dela.  

 
 Horregatik betiko Alardea debekatzea ez litzateke –udal horren iritziz− 

Zuzenbidearekin bat etorriko, ezta emandako baimen horretan aldaketak 
egitea ere, horren izaera conditio non iuris litzatekeelako, eta horrek 
gainditu egingo lituzkeelako arlo honetan toki administrazioari partikularren 
askatasunean esku hartzeko eman zaizkion ahalmenak.  

 
b.2) Alarde publikoa eta berdintasunezkoa antolatzeari dagokionez udalak 
duen edo ez duen betebeharrari buruz, zera adierazten da Hondarribiko 
Udalaren Gobernu Batzordeak 2005eko apirilaren 26an hartutako Erabakian 
−horren bidez ezetsi zen kexa hau azaldu duten taldeek egindako 
eskabidea−: TJOLk ez duela ezarri, bere 26. artikuluan ematen dituen 
derrigorrezko udal zerbitzuen artean, Alarde bat antolatzea. Halaber, udalak 
ez duela Alardea antolatzeko legezko betebeharrik baieztatzeko asmoz, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 1999ko urriaren 7ko 
Epaia aipatzen da, eta epai horren edukiari lotzen zaio.  

 
b.3) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren 
4/2005 Lege berria dela-eta, esku artean ditugun agirietan ez da behin ere 
aipatu eta orain arte, ez zuzenean eta ez zeharka, ez zaigu jakinarazi udal 
horrek zein jarrera duen Ararteko erakundeak agertu dion iritzi honetaz: 
alegia, lege horrek nabarmen argitzen dituela udalak bere herriko jaien 
esparruan berdintasun printzipioa gauzatzeko dituen betebeharrak eta, 
horren ondorioz, aldatu egin dela lehengo egoera, Alardean berdintasunez 
parte hartu nahi duten Hondarribiko emakume batzuen nahia benetan gauza 
dadin udal horrek dituen betebehar zehatzei dagokienez. 

 
7. Bukatzeko, aipa dezagun Arartekoaren kezka nagusia: gai honetan izan 

daitezkeen jarrera desberdinak alde batera utzita, Hondarribiko alkateak bere 
gain hartu behar du datorren irailaren 8an bake eta tolerantzia egoera lortzeko 
duen erantzukizuna. Kezka hori berariaz jakinarazi genion alkateari joan den 
maiatzaren 9ko bileran, eta datozen jaietan herritar guztiei jarrera gizabidezko 
eta demokratikoa izan dezaten eskatzeko galdatu genion. 

 
 

Gogoetak 
 
1. Lehenik eta behin, zera azpimarratu behar dugu −Irungo Alardea zela-eta hango 

udalari ekainaren 1ean luzatu genion 6/2005 Gomendioan egin genuen 
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bezalaxe−: Eusko Legebiltzarrean duela gutxi onetsi duten Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Lege Berriak (Berdintasunerako euskal 
Legeak) Hondarribiko Alardean emakumeek pairatzen duten 
bereizkeriaren arazoaren irtenbidea sostengatu behar duten oinarri 
juridiko eta bitarteko berriak finkatzen ditu. Ideia hori luze eta zabal 
azalduta dago Ararteko honek Hondarribiko alkateari emandako dokumentuan, 
non lege horrek Alardeen auziari zelan eragiten dion xehekiago jorratzen baita.  

 
Arartekoak gai honetan duen jarrera irmoa behin eta berriro adierazi izan du eta, 
jakina denez, emakumeek Hondarribiko Alardean herrikide gizonezkoen pare 
parte hartzeko eskubidea sendo eta tinko defendatzearen alde dago. Horretarako, 
oinarri hartzen ditugu gure barneko lege antolamenduan eta nazioartekoan 
berdintasunaren eta sexuaren ondoriozko bereizkeriarik ezaren printzipioa 
finkatzen duten arau guztiak, baita ere herri-aginteak berdintasunerako oztopoak 
desagerrarazi eta berdintasuna benetan gauza dadin bitartekoak ipintzera 
behartzen dituzten arauak ere. Hondarribiko Udalak erakunde den aldetik jarrera 
pribilegiatua dauka, gure iritziz, gizarte demokratiko batean helburu 
eztabaidaezin hau lortzeko eta, hartara, lorpen horren erantzule nagusia da.  

 
Alabaina, orain arte agerian geratu da udal horrek, emakumeak Alardean 
berdintasunez parte har dezaten ahalbidetzeko bitartekoak ez ipintzeaz gain, 
nabarmen erraztu duela emakumeek berdintasunez parte hartzerik ez duten 
Alardea urtero ospa dadin. Hori egiteko, legez bereizkeria egoera bukaraziko 
duen udal jarduerarik bideratzera behartuta ez dagoelako argudio juridikoa 
erabili du –generikoki formulatu dugu−. Baina, hara, badago emakumeen eta 
gizonen berdintasuna lortze aldera betebehar zehatzak finkatzen dituen arau bat, 
betebehar horien hartzaile diren herri aginteentzat saihestezinak diren 
betebeharrak, alegia; arau hori, gaur, EAEren esparruan, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea da, jakina. Horregatik, lege hau 
elementu berria da, eta gure erakundeak aldezten duen tesia nabarmen indartzen 
du: alegia, Hondarribiko Udalak neurri zehatzak hartu behar dituela 
bereizkeriazko jai-esparrurik ez gaitzeko eta emakume eta gizonentzako 
berdintasunezko jai-eremua sortzeko. 

 
Hondarribiko Udalak ez du, ordea, horrela ulertzen, iritziak elkarri jakinaraztean 
ondorioztatu ahal izan dugunez. Horregatik, puntu honetan kontuan hartu behar 
da Hondarribiko Udalak Alardeari buruz 2005ean hartu dituen erabakietan ez 
dela inolaz ere aipatu Berdintasunerako euskal Legea. Horrela jokatuz, 
inplizituki ukatzen da legeak lehenagoko egoera juridikoa ezertan alda 
dezakeela, eta argudio horretaz baliatzen da arau berri horretatik datorren 
edozein agindu baztertzeko. Jarrera teoriko horri heltzen dio udalak, gai honetan 
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inmobilismo jarreran tematzeko eta, horrek, gure iritziz, konponbiderik gabeko 
blokeora eraman gaitzake, berdintasunerako duten eskubidea urtero-urtero 
urratzen zaiela ikusten duten Hondarribiko emakumeei eskubide hori materialki 
inoiz aitor dakien ikusmirarik eskaini gabe.  

 
Berdintasuneko euskal Legearen zeregin nagusia hauxe da: betebehar zehatzen 
legezko araubidea eratuz, Konstituzioko berdintasunaren printzipioa nola 
artikulatu behar den zehaztea, pertsonen sexuari dagokionez erabat operatiboa 
izan dadin, eta, horrela, doktrinaren eta jurisprudentziaren legezkotasunaren 
parametro berri eta ezinbestekoa eta, ondorioz, epairako funts izango dena 
bihurtzea. Horrela, ez Hondarribiko Udala ez legezko araubide horren hartzaile 
den ezein herri-aginte ezin da jada berdintasun printzipioaren zehaztasunik 
ezean babestu; printzipio horren birtualtasuna ahalmen eta eskubide guztien 
berri ematea da, baina, horrexegatik hain zuzen, ez dago organikoki beren beregi 
garatuta, gainerako oinarrizko eskubideak bezala. Alardeen gainean orain arte 
izan den jurisprudentziak −Hondarribiko Udalak bere idazkietan aldarrikatzen 
duenak−, Berdintasunerako euskal Legea onartu aurrekoa denez, arau hori ez du 
hartzen gai horretan zuzeneko erantzukizuna duten herri-aginteen jardunerako 
beharrezko esparru juridiko gisa. Alor honetan etorkizunean sor daitekeen 
jurisprudentziak, halaber, bere nozioak lege horren xedapenetara doitu beharko 
ditu; ezin izango du Konstituzioak ezarritakoa inola ere murriztu, baina bai 
finkatu ahal izango du Konstituzioko zehaztapenak zehazki zelan gauzatuko 
diren.  

 
Berdintasunerako euskal Legeak, EAEn edo Estatuan etorkizunean eman 
daitezkeen gainerako berdintasun legeek bezala, lehenik eta behin herri-aginteei 
zuzenduko zaizkien betebeharrak finkatzeko xedea du, baina partikularrengana 
ere bideratzen da, lege antolamenduan, Konstituzioan, Europako Batasunean eta 
nazioarteko antolamenduan jasotzen den gizonen eta emakumeen berdintasuna 
egiaz gauza dadin, benetan lor dadin berma dezaten, herri-erakunde guztiek 
aktiboki inplikatu behar duten prozesu baten azken emaitza modura. 
Betebeharren araubide hori sortzen den unetik, zilegi da legearen hartzaileei 
agindu horiek betearaztea, eta horixe da, hain zuzen, Berdintasunerako euskal 
Legeak udal horri −Alardean duen jokaerari dagokionez− dakarkion gauza 
berria: hau da, modu jakin batean jokatzeko eskatu ahal zaio, baldin eta legeria 
urratu nahi ez badu, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 62 eta 
63. artikuluetan aurreikusitako zigorra jaso nahi ez badu. 
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Lege-esparru berri horretan, hona hemen, Arartekoaren ustez, 2005eko irailaren 
8an izango den Alardeari dagokionez Hondarribiko Udalak izango lituzkeen 
betebeharrak. 

 
2. Hasteko, azter dezagun 2005eko martxoaren 1eko 248/05 Alkatetza Dekretuaren 

bidez Alarde Fundazioari 2005eko irailaren 8an betiko Alardea deritzona 
antolatzeko eman zaion baimena, emakumeei berdintasunez parte hartzea 
eragozten diena.  

  
Ararteko erakundeak, legea aldarrikatu denetik aurrera, herri-erakundeek zein 
oinarri juridiko berriren mende aritu behar duten aztertzeko prestatu duen 
“Berdintasunerako Legearen azterketan” jasotzen den moduan, Hondarribiko 
Udalak betiko Alardea, hots, emakumeei berdintasunez parte hartzea ukatzen 
diena antolatzeko eman duen baimena zeharkako bereizkeriako egintza da, lege 
horren 3.1 b) artikuluak dioenez, eta lege bereko 25.1 artikuluaren bigarren 
lerroaldea zeharo urratzen du. Horregatik, baimen hori, gure iritziz, baliogabea 
da, erabateko eskubidez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 62.1 a) 
artikuluaren arabera. 

 
Berdintasunerako Legearen 3.1. artikuluak, herri aginteen jarduera gidatu eta 
bideratu behar duten printzipio orokorren artean, tratu berdintasunaren 
printzipioa finkatzen du, eta printzipio horren urraketen balizko bi kategoria 
bereizten ditu, zuzeneko bereizkeria modura gerta daitekeena [3.1. artikuluaren 
a) atala] eta zeharkako bereizkeria modura gauza daitekeena [3.1. artikulu 
bereko b) atala]; hona hemen artikulu hori, hitzez hitz:  

 
“3.1 artikulua- Tratu berdina 
 
Debeku da pertsonen sexuan oinarritzen den bereizkeria oro, zuzenekoa zein 
zeharkakoa, edozein delarik ere hartarako erabilitako era. 
 
Lege honen ondoreetarako:  

 
(…) 

 
b) Zeharkako bereizkeria dago egintza juridiko, irizpide edo eginera batek, 

itxuraz neutroa izanda ere, sexu bereko multzo aski handiago bati kalteak 
eragiten dizkionean, salbu eta egintza juridiko, irizpide edo eginera hori 
egokia eta beharrezkoa denean, eta sexuarekin loturik ez dauden irizpide 
objektiboak erabilita justifikatzeko modukoa denean.” 
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Artikulu horren arabera, zeharkako bereizkeria-neurria izango litzateke tratu 
berdintasuna egintza edo xedapen jakin batean esplizituki ez –egintza edo 
xedapena itxuraz neutrala litzateke−, baina egintza edo xedapen horren 
ondorioen eraginez hausten denean. 

 
Legearen bereizketa horrek ikuspegi berria ematen du administrazioaren egintza 
juridiko bat bereizkeriazko egintza modura kalifikatzeko garaian. Beraz, 
Hondarribiko Udalak emakumeak baztertzen dituen Alardea baimendu izana 
legezkoa den ala ez aztertu nahi bada, parametro berri bati aditu behar zaio, 
administrazioaren egintza horren ondorioz emakumeek bazterketarik jasaten 
duten egiaztatzera behartzen duen parametroari. Hondarribiko Alardeari 
dagokionez, halaxe erabaki zuen Auzitegi Gorenak 2002ko irailaren 13 Epai 
irmoan, 2241/1998 kasazio-errekurtsoan, epaiketako gaia −zalantzarik gabe− 
udalaren egintza bat, hau da, administrazio egintza bat zenean (ikus, halaber, 
Irunen kasuan, Auzitegi Gorenak 2002ko irailaren 19an emandako Epaia, 
2241/1998 kasazio-errekurtsoan). Alarde Fundazioari emandako baimena 
balioduna dela oinarritzeko Hondarribiko Udalak orain aipatzen duen Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 588/2002 Epaiak ez du epaitzen 
orduan inongo arautan idatziz jaso barik zegoen baina kasu honetan zuzenean 
aplikagarria den zeharkako bereizkeriaren nozioaren arabera, eta epaiaren 
mamia baimenpean jartzen den jarduera pribatura bideratzen du. Nolanahi ere, 
udalak aipaturiko ebazpen hori ez da irmoa, errekurrituta baitago Auzitegi 
Gorenean, eta Auzitegiak oraindik ez du ebazpenik eman, Konstituzioaren 14. 
artikuluari begira, oinarrizko eskubideak urratzen dituzten jendaurreko 
ikuskizunen debekuaren eraginkortasunaren gainean. Debeku hori Jendaurreko 
Ikuskizun eta Jolas Jarduerei buruzko 4/1995 Legearen 18 a) artikuluan jasota 
dago.  

 
Hondarribiko Udalak puntu honetan zera azaltzen du: baimena partikularren 
esparrura proiektatzen dela, partikularrak baitira emakumeen berdintasunezko 
partaidetzarik gabeko Alardea antolatzen dutenak eta, ondorioz, ezin dela 
pentsatu horrek bereizkeria dakarrenik, alor pribatu horretan berdintasun 
printzipioa babestua geratzen delako, Alardearen antolaketa emakumeentzat 
erdeinagarria edo iraingarria ez den bitartean. Ez gara azkeneko hori 
eztabaidatzen hasiko −badirudi udalak hori ondorioztatzen duela bere alde 
aldarrikatzen duen EAEko Auzitegi Nagusiaren epaitik− baina, gure ustez, tesi 
hori ez dago oinarritzerik Konstituzioko doktrina sendo eta homogeneoan, bada 
Konstituzio Auzitegiak berak hainbat eta hainbat epaitan adierazi du 
Bundesverfassungsgericht (Alemaniako Konstituzio Epaitegia) delakoaren 
doktrina; “Drittwirkung” izeneko doktrinaz ari gara, alegia, oinarrizko 
eskubideen erabateko aurkagarritasunaz, partikularren aurrean. Interesatzen 
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zaigu, ordea, zera azpimarratzea: Hondarribiko Udalak Alardetik emakumeak 
baztertzen dituztenei eman dien baimena Berdintasunerako Legearen 3.1.b) 
artikuluaren definizioak barne hartzen duen egintzatzat jotzen bada, hau da, 
zeharkako bereizkeriako egintzatzat, berriz ere egintza juridiko publiko baten 
balioan edo baliorik ezean kokatzen da auzi honen muina eta, beraz, erabaki 
beharreko gaia, egintza juridiko horretatik eratortzen baitira emakumeentzako 
bereizkeriazko ondoreak. Hortaz, berdintasunaren printzipioaren proiekzioa 
Alardeen auzia sortu zen esparruan kokatzen da berriro, esparru publikoan; ezin 
dugu ahaztu esparru publiko hori utzi bada, Alardean emakumeei leku bat 
emateko betebeharra −Auzitegi Gorenaren 2002ko irailaren 19ko epaitik 
datorrena− saihesteko helburu bakarraz utzi dela. Oro har onartzen da, alde 
horretatik, berdintasun printzipioak erabateko eragimena duela herri-aginteen 
aurrean. 

 
Era berean, udalak dioenez, betiko Alardearen antolatzaileei eman dien 
baimenari ezin zaizkio ezarri baldintza juridikoez kanpoko (conditio non iuris) 
beste baldintza batzuk. Komeni da gogoratzea baimenak gaikuntza juridikoak 
direla, eta beren helburu nagusia egin nahi den jarduera legeriari egokitzen 
zaiola bermatzea dela. Alardearen kasuan, Udalak, baimena emateko, 
emakumeen berdintasunezko partaidetzaren baldintza bete dadin eskatu behar 
du, oinarrizko eskubideak bete daitezen exijituz. Baldintza hori ez da inolaz ere 
conditio non iuris, baizik eta, guztiz alderantziz, sistema juridikoaren beraren 
oinarrian eragina duen funtsezko legezkotasun baldintza da, berdintasuna 
oinarrizko eskubidea delako. Gai horri heltzen dio, zuzenean, Berdintasunerako 
Legearen 25.1 artikuluaren bigarren lerroaldeak. Xedapen horrek bete-betean 
hartzen du Alardea, espazio publiko batean zehar gauzatzen den kultura egintza 
izanik, ez baitie emakumeei berdintasunez parte hartzen lagatzen; hara zelan 
jasotzen den halako jarduera baten debekua: 

 
“Debekatu egiten da emakumeek gizonekiko berdintasunean parte hartzea 
onartzen ez duten edo oztopatzen duten kultura jarduerarik antolatzea eta 
egikaritzea gune publikoetan.” 

 
“Berdintasunerako Legearen azterketan” luze eta zabalago azaldu dugun 
moduan, agindu hori legea Legebiltzarrean tramitatzen ari zen bitartean sartu 
bazen, espresuki Irun eta Hondarribiko emakumeek Alardeak ospatzen direnean 
urtero pairatzen duten bereizkeria-arazoa konpontzeko asmoz sartu zen. 
Ikuspegi horretatik, Alardea, legegilearentzat, 25.1 artikuluan jasotako debekua 
aplikatu behar zaion egitate prototipikoa da. Horrela, azterketa hartan azaldu 
genuenez, “Klausula horrek debeku moduan adierazten du gune publikoetan 
ezin direla emakumeak diskriminatu. Hortaz, egintza jakin bat baimentzeko 
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ahalmena duen administrazioak egintza diskriminatzailea debekatu behar du, 
berariazko eta arau horretan oinarrituriko jarduera baten bidez. Ofizioz debeka 
dezake −arauan deskribatuta dagoen egitatezko kasua gerta litekeela 
pentsarazten duten zantzuak antzemango balitu administrazioak berak 
(“emakumeek gizonekiko berdintasunean parte hartzea onartzen ez duten edo 
oztopatzen duten kultura-jarduerarik antolatzea eta egikaritzea gune 
publikoetan)− edota alderdi batek eskatuta. Bigarren kasuan, hau da, udalari 
aurreikusitako egintza edo egintzak debeka ditzala eskatzen badiote, eskaera 
oinarritzeko balio duen arauaren xedea aintzat hartuz ebatzi beharko du 
udalak”. 

 
Azaldutako arrazoi horiengatik, Arartekoaren iritziz, Hondarribiko Udala 
legez behartuta dago Alarde Fundazioari eman dion baimena legeriara 
egokitzera, bereziki 4/2005 Legearen 3.1.b) eta 25.1 artikuluetatik 
ondorioztatzen diren eskakizunetara. Horretarako, emakumeei egintza 
horretan berdintasunez parte hartzeko aukera eskain diezaietela agindu 
behar die baimen-eskatzaileei, edo, bestela, baimen hori baliogabetu behar 
du.  

 
3. Bigarren, Udal horrek Hondarribiko emakumeek Alardean berdintasunez 

parte har dezaten ahalbidetzeko formulak artikulatu behar dituela aipatu 
behar dugu. Izan ere, Konstituzioaren 9.2 artikulutik oro har ondorioztatzen den 
betebeharra dugu hori, eta azken urteotan behin eta berriz eskatu dugu hori bete 
dadin. Asmo horrekin, arrazoi ugari eman ditugu Hondarribiko Udalak aktiboki 
parte har dezan herri Alarde baten antolaketa berreskuratzeko −emakumeei herri 
Alardean parte hartzen utzi behar zitzaiela agindu zuten auzitegietako epaiak 
eman arte bezala−; jai-ondarea herritar guztiei itzuliko dien herri Alardea 
antolatu beharko litzateke, Hondarribiko emakumeek urtero-urtero pairatzen 
duten bazterkeriazko egoera bidegabea konpontzeko. Eusko Legebiltzarraren 
4/2005 Legeak eratu duen lege-esparru berriak xehekiago zehazten ditu herri-
aginteek zein betebehar dituzten berdintasuna lortzeko asmoz jarrera aktiboa 
hartzeaz. Betebeharren araubide hori xehetasun handiagoz azalduta dago 
“Berdintasunerako Legearen azterketan” eta, beraz, puntu honetan, funtsean 
dokumentu horretan esandakora jotzen dugu.  

 
a) Hala ere, herri Alardea antolatzeko eskaera ukatzeko, Hondarribiko 

Udalak 2005eko apirilaren 26ko Alkatetzaren Erabakian erabili dituen 
argudioak hartu behar ditugu berriro hizpide. Erabaki horretan, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legeko (TJOL) 26. artikulua eta 
EAEko Auzitegi Nagusiaren 1999ko urriaren 7ko Epaia aipatzen dira, Udala 
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Alardea antolatzera behartzen duen legezko betebeharrik ez dagoela 
adierazteko. 

 
Egia esan, Ararteko erakundean lehenago ere jorratu izan ditugu argudio 
horiek. 2003eko ekainaren 10eko 17/2003 Gomendioan –oso-osorik dakargu 
auzi honetara− arrazoi ugari eman genituen EAEko Auzitegi Nagusiaren 
1999ko urriaren 7ko Epaian finkatutako doktrinaz Irungo Udalak egin zuen 
interpretazioaren aurka (interpretazio hura bat dator Hondarribiko Udalak 
2005eko apirilaren 26ko Alkatetzaren Erabakian labur-labur egiten 
duenarekin). Interpretazio horri partziala irizten diogu, “antolatu” hitzaren 
irakurketa mekanizista eta adiera bakarrekoa egiten baitu, Auzitegiak berak 
modu ezberdinetan uler daitekeela onartzen duen arren. Aldiz, gure iritziz, 
funtsezkoa da Sala horrek Hondarribiko Udalari ematen dion zeregin 
saihestezina gizonen eta emakumeen berdintasunezko partaidetza zaintzeko 
orduan, izan ere, Salaren ustez, udalak edozein kasutan −hau da, Alardearen 
antolatzaile nagusi izatea erabakitzen badu nahiz herritarrek antolatzen 
badute− berezko dituen polizia-eskumenak gauzatu behar ditu, oinarrizko 
eskubideak eta, zehazkiago, parte hartzeko eskubidea betetzen direla 
zaintzeko. Epai horren 5. oinarri juridikoak argitzen du gai garrantzitsu hori:  

 

"Aunque a criterio de esta Sala todos los indicios presentes hacen suponer 
que el Alarde de Hondarribia de 8 septiembre de 1998 presenta todavía, 
como los anteriores, el carácter público derivado de su promoción última 
por el municipio, pues no se explicaría en otro caso ninguna otra 
implicación municipal que no fuese la de responder a las solicitudes de 
autorización que los particulares -mandos o no del Alarde-, le dirigiesen, 
sin poderse pronunciar sobre preferencias o modelos de organización de 
dicho acontecimiento popular y participativo, como las que en la resolución 
combatida se desarrollan, y sin poder ocupar tampoco papel institucional 
alguno en la dinámica reglamentaria de la organización (pues se trataría de 
una libertad de la sociedad civil que no admitiría dirigismos), tanto en ese 
caso, como en el caso hipotético de que realmente la celebración del 
Alarde estuviese hoy en manos de los vecinos y sus agrupaciones más o 
menos espontáneas con personalidad o sin ella, se vería compelido el 
municipio a ejercitar facultades de policía administrativa de los derechos y 
de control sobre la igualdad en la participación de los vecinos." (letrakera 
lodia eta azpimarratua guk erantsiak dira) 

Kontu horren gakoa −eta emakumeen berdintasunezko partaidetza aldezten 
duten taldeek udalari 2005eko martxoan egindako eskaeraren azken 
helburua− ez da, beraz, Alardea materialki nork antolatzen duen 
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eztabaidatzea, baizik eta Alardea, herritar guztien jai-ondare gisa, ekitaldi 
publikotzat jotzea eta, are gehiago, udalak eskubideak betetzen ote diren 
ikuskatzeko dituen administrazio-kontrolezko eskumenak gauzatzea eta 
herritarrek berdintasunez parte hartuko dutela kontrolatzea, hori 
egitera behartuta baitago (ikus arestian aipatutako 5. oinarri juridikoa), 
nahiz eta Alkatetzaren Erabakian, harrigarria bada ere, hori ez den aipatzen. 

TJOLk gai honetan zelan eragiten duen begiratuz, legearen 26. artikuluan 
udala alardea antolatzera behartuta dagoela esaten ez bada ere –ezin bestela 
izan, jakina−, egia ere bada EAEko Auzitegi Nagusiak berak, udalak 
argudiatzen duen epaian, Alardearen antolakuntza aipatzen duela, legearen 
25. artikuluan, zehazki, 2 m) atalean jasotako udal eskumenetan ondo 
txertatzen den ekitaldi modura, hain zuzen. Egia esan, TJOLk ez dakar ezer 
berririk eztabaida honetara, izan ere, behartu ez arren, udala erabat gaitzen 
baitu ekitaldi horren antolakuntzan protagonismoa bere gain hartzeko. 

b) Alabaina, guk hizpide dugun betebeharra berdintasun printzipioan eta 
printzipio hori gure araudi sisteman gauzatzen den modutik ondorioztatzen 
da, funtsean.  

“Berdintasunerako Legearen azterketan” garatu dugun bezala, gure arau 
sistematik eta, bereziki, 4/2005 euskal Legearen 3.4. eta 25.1 (lehenengo 
lerroaldea) artikuluetatik zuzeneko betebehar hau ondorioztatzen da: udal 
horrek, bere kultur politikaren esparruan, aktiboki parte hartu behar duela 
emaitza jakin bat lortzeko, hau da, herrian ospatzen diren jaiak emakume eta 
gizonezkoentzat berdinak izan daitezen eta, Hondarribiko emakumeek, herri 
horretako jai nagusian parte hartzeko orduan, gizonezkoen ahalmen berdinak 
izan ditzaten. Jarraian bi artikuluok idatziko ditugu, horietan legegilearen 
borondatea zein izan den ageri baita: ezin dela emakumeentzat baztertzailea 
den politika publikorik eta, gai honi dagokionez, kultur jarduerarik ere izan: 

3.4 artikulua: Genero ikuspegiaren integrazioa 

Euskal herri-aginteek genero ikuspegia txertatu behar dute beren politika 
eta ekintza guztietan, halako moduz non horietan guztietan 
desberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna 
sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten. 

Lege honen ondoreetarako, honakoa da genero ikuspegiaren integrazioa: 
emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, jomuga eta beharrizan 
ezberdinak modu sistematikoan kontsideratzea eta, horretarako, politika eta 
ekintza guztietan, maila guztietan eta horien plangintza, egikaritze eta 
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ebaluazio fase guztietan, desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna 
sustatzeko xedea duten helburu eta jarduketa zehatzak txertatzea. 

25. artikulua- Kultura jarduerak 

1. (lehenengo lerroaldea): Euskal herri-administrazioek, bakoitzak bere 
eskumen-eremuan, beharrezkoak diren neurriak hartu behar dituzte, bai 
sexuaren ziozko bereizkeria saihesteko, bai sustatzeko emakumeek zein 
gizonek parte hartzeko aukera eta partaidetza orekatua izan dezatela Euskal 
Autonomia Erkidegoaren esparruan izaten diren kultura jarduera guztietan. 

Betebehar hori nola artikulatuko den udalak erabaki behar du 
Hondarribiko jai-politikaren barruan, bai, betiere hautatzen duen 
sistemarekin emakumeak baztertuko ez dituen jai-politika bermatzen 
badu. Gure lege antolamenduan inolako lekurik ez duena, ordea, 
Hondarribiko alkateak egun prestatzen duen jai-politika da, emakumeak 
baztertzen dituen Alardearen ospakizuna baimentzen baitu eta ez baitu 
inolako neurririk abiarazten Hondarribiko emakumeentzat berdintasunezko 
jai esparrurik gaitzeko.  

Izan ere, Hondarribiko Udala 2005 urterako jai-eredu zehatz bat moldatzen 
ari da, alkateak betiko Alardea baimentzea ebatzi duenean, eta herri Alarde 
bat antolatzeari uko egin dionean. Ebazpen horien bidez, egiaz, emakumeak 
baztertzen dituen jai-politika moldatzen ari da, formalki autonomo moduan 
gertatzen diren baina materialki jarraipenezkoak diren egintzen bitartez, 
egintzok helburu eta eduki bakarrak dituztelako: Hondarribiko jaiak 
emakumeei Alardean berdintasunez parte hartzea ukatuz artikulatzea. Horrek 
agerian uzten du udalaren jarrera: udalak ez bakarrik ez du ezer egiten 
oztopoak kendu eta emakume eta gizonen erabateko berdintasuna errazteko, 
4/2005 Legean adierazitako moduan, baizik eta aktiboki oztopatzen du 
helburu hori lortu nahi duen edozein ekimen. 

Jai-politika baztertzailea da eta, ondorioz, legearen kontrakoa; ez dago 
horretan administrazioaren aukeramen printzipioan babesterik, udalak 
aukera ezberdinen artean hautatzeko duen askatasunak ez baitio bereizkeria 
betikotzea ekarriko duen aukerarik eskaintzen. Aukera hori Zuzenbidearen 
aurkakoa da eta, horregatik, Alkatetzaren ebazpenek kokatu nahi duten 
egokiera politikoaren esparrutik kanpo geratzen da. 

Hara, bada, Arartekoak behin eta berriro proposatu du, oinarrizko 
eskubideak errespetatuko dituzten jaiak izateko modutzat, Alardea udalak 
herri ospakizun modura antola dezala, lehen egiten zuen bezalaxe, 
horixe baita, gure iritziz, jaietan berdintasunez parte hartzea ongien 
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bermatuko duen eta, aldi berean, herritar guztiena den ondarea 
lehengoratzea ziurtatuko duen aukera. Gainera, Hondarribiko historiari 
eta jai tradizioari estu-estu lotuta zegoen formula zen, harik eta udalak 
ordura arte zeregin modura zeukana utziz bide hori hautsi zuen arte, 
auzitegiek orduan herri Alardea zen hartan emakumeei parte hartzen 
lagatzeko udalari eman zioten agindua saihestu nahi zuela agerian utziz. 

Udal horrek oraindik ez du azaldu zergatik ez duen bere gain hartu nahi –
legez behartuta ez dagoela esatetik harantzago− Alardea herri ospakizun 
modura antolatzea, zergatik erabaki duen herri Alarderik ez antolatzea eta 
zergatik uzten duen pribatuen eskuetan urteetan herritar guztien ondare izan 
dena. Udalak bere borondatea argudiatzeko motibaziorik edo arrazoirik ez 
daukanez, ondorioztatu behar dugu udal horrek horrela jokatzen badu –eta 
zaila litzaioke benetan zergatia argi eta garbi adieraztea−, herri Alarde baten 
esparruan, Hondarribiko emakumeei berdintasunez parte hartzeko aukera 
eskaini behar izateari aurre egin nahi ez diolako dela. 

Haatik, Hondarribiko Udala herriko jai nagusiaren antolaketa esku 
pribatuetan uztea aukeratzen ari dela ikusirik, gogorarazi behar dugu, berriz 
ere, udal administrazio hori ez dela horregatik jaiaren antolaketan 
berdintasun printzipioa bermatzeko esku hartzetik libre geratzen, Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusiak 1999ko urriaren 7ko Epaian aipatu zituen 
polizia-eskumenak erabili behar dituela, kasu honetan, bete egin behar duela 
Berdintasunerako euskal Legearen 25.1 artikuluan eta Jendaurreko Ikuskizun 
eta Jolas Jardueren euskal Legearen 18. artikuluan ezarritako agindua. 
 
Hondarribian, emakumeen eta gizonen berdintasunezko partaidetza aldezten 
duen herritarren ekimena Jaizkibel Konpainia mistoa antolatuz gauzatu da, 
herriko emakumeei berdintasunezko espazioa errazteko bide errealista baita. 
Aldi baterako pentsatu zen tresna edo bidea da, harik eta pixkanaka 
emakumeak Alarde osoan −hau da, konpainia guztietan eta gainontzeko 
unitateetan− erabat sartzea lortu arte. Beraz, udal horrek, baimendutako 
Alardean konpainia misto hori sartuko dela berma dezake, datorren irailaren 
8rako iragarrita dagoen Alardearen baitan Jaizkibel Konpainia hartzeko 
baldintzapean emanez baimena. Hartara, gero eta hobeto elkar ulertzeko 
bidea abiaraziko luke, bada egintza horrek ez luke gainontzeko konpainia eta 
unitateetan eraginik izango. Udalak sinestarazi nahi digu Hondarribiko 
kaleetan barrena igarotzen den jai hori, hondarribiarrek beren kultura 
identitatearen adierazgarritzat jotzen duten egintza historiko baten oroigarri 
hori, pertsona multzo baten −antolatzaileen− ondare pribatutzat jo 
daitekeela, eta udalak −horretan babestuz− Alardean esku hartzeari utz 
diezaiokeela, nahiz eta horrek funtsezko legezkotasuna larriki urratzen duen. 
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Hori onartezina da, ordea. Jai-politika eta horren konfigurazio zehatza 
udalaren eskumenekoa da eta emakumeen eta gizonen berdintasuna 
bermatuz gauzatu behar da; betebehar hori ez betetzea oinarrizko eskubideak 
urratzen dituen administrazioaren jarduera eza da. 

 

Horregatik guztiagatik, Arartekoaren ustez, Hondarribiko Udalak, 
nolanahi ere, Hondarribiko gizon eta emakumeentzat berdina izango 
den Alardea prestatzea ekarriko duen jai-politika eratu behar du, 
baztertzailea ez den herri Alardea iragarriz –horixe litzateke modurik 
egokiena, erakunde honen iritziz− edo herritarren ekimenari irailaren 
8rako udalak baimendu duen Alardean Jaizkibel Konpainia sartzea 
erraztuz; konpainia hori Alardean benetan sartuko dela bermatzeko, 
udalaren babes formal eta materiala izan beharko du, berariazkoa eta 
nahikoa. 

 

4. Azkenik, Hondarribiko Udalari honako hau gogorarazi behar diogu: erakunde 
gisa, gutxiengoen jarrerei zor zaien begirune demokratikoa zaindu behar 
duela, herritar guztiei gizabide demokratikoz joka dezaten eskatuz, 
irailaren 8an Hondarribian bake eta errespetu giroa berma dadin, batik bat 
Jaizkibel Konpainiaren partaide moduan kaleetan desfilatuko duten 
pertsonekiko. 

Joan den maiatzaren 9an izandako elkarrizketan, Arartekoak gai hori azaltzeko 
aukera izan zuen, eta pozik ikusi zuen berdintasunezko jaiak aldezten dituztenen 
kontrako ezinikusi bortitzeko giro hori desagerrarazteko prest zaudela. Udal 
horri bere erantzukizuna beregana dezan eskatzen diogu berriro −bilera horretan 
egin genuen bezala−, bere polizia-ahalmenak erabil ditzala −arlo honetan Eusko 
Jaurlaritzaren Herrizaingo Sailari dagozkion eskumenak gorabehera− bere 
jarduera ezak indarkeria-egoera nagusitzen utz ez dezan, indarkeriak arriskuan 
jarriko bailuke Jaizkibel Konpainian desfilatu nahi duten pertsonen osotasun 
fisikoa, baita haien alde egitera ateratzen direnena ere. 

 
Alabaina, indarkeriari dimentsiorik sakonenetik begiratu behar zaio, eskuartean 
dugun jai ospakizunaren moduko ekitaldi batean emakumeak sartzeak dakartzan 
aldaketekin ados ez daudenen adierazpena den aldetik. Izan ere, indarkeria eta 
sexismoa binomioa, egun, aginte-maila guztietan ardura publikoak dituztenen 
kezkarik handienetakoa da, emakumeentzat dakartzan ondorio lazgarriak ikusita. 
Horregatik, Hondarribian azaltzen den arazoari estrategia zabalagoa erabiliz 
heldu behar zaio, ez bakarrik irailaren 8an indarkeriarik izan ez dadin, baizik eta 
baita arazoaren zergatiak argitu eta konpontzen saiatzeko ere.  
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Ideologia sexista eta patriarkalaren presentzia handia da oraindik gure gizartean, 
eta gizonezkoen estatusa aginte estatus modura mantendu nahi duen balio 
sisteman oinarritzen da, emakumeak egituraz haien mende kokatzen dituelako. 
Munduaren ikuspegi horren adierazpenik sinbolikoenak dira –emakumeak 
alardean gizonak bezalaxe ez agertzea, esaterako−, hain juxtu, aldatzen zailenak, 
ageriko adierazpena direlako, gizarte, politika eta ekonomia egituren 
antolamenduaren urte asko eta askotako historiako gotorlekurik 
atzemangarrienak direlako, pentsamolde horien arabera.  

 
Herri erakundeek, alabaina, aldaketa horiek gizartean naturaltasunez barnera 
daitezen baldintzak bultzatu behar dituzte. Horretarako, Berdintasunerako euskal 
Legeak bitarteko zehatzak aipatzen ditu, hau bezalako bereizkeria egoerak 
hautematean, herri-aginte eskudunek erabil ditzaten; iritzi publikoa 
sentsibilizatzeko jarduerak azpimarratuko genituzke bitarteko horien artean 
(ikus, legearen xedapen zehatzetarako, erakunde honek prestatu duen 
“azterketaren” III.2 atala). 

 
Gure iritziz, ezinbestekoa da Hondarribiko udalak egun herrian bizi den giroa 
aldarazteko lagungarri izango diren halako kanpainak egin ditzan, gizarteko 
harremanen berdintasun ikuspegia eta emakume eta gizonentzako berdinak 
izango diren jaien eredua bultzatuz, horixe baita gizarte modura funtzionatzeko 
hartu dugun sistema demokratikoan txerta daitekeen bizikidetasun modu 
bakarra. Lagungarri izango da, zalantza barik, herri horretako bizimodurako 
etorkizun demokratikoagoa eta oinarrizko eskubideekin abegitsuagoa 
bermatzeko. 

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egin genuen, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
−erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 
15/2005 GOMENDIOA, abuztuaren 11koa, Hondarribiko Udalari egina 

 
1. Erabil ditzala bere eskumenak Hondarribiko jai-politika eratzeko orduan, 

herri horretako gizon nahiz emakumeentzat berdintasunezko gune bat 
sortzeko ardura bere gain hartuz, 
 
a) udalak Alarde publiko bat iragarriz 
b) edota, gutxienez, irailaren 8rako baimendu duen Alardean Jaizkibel 

Konpainia mistoa sartzea formalki eta materialki sustatuz, Alarde hori 
benetan ospatzeko baldintza gisa jartzen duela. Horretarako, udalak 
Alarde Fundazioa erakundeari eman dion baimena baldintza honen 
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mende jarri beharko du: ez dadila sexuagatik bereizkeriarik egin, 4/2005 
Legearen 3.1.b eta 25.1 artikuluetan agindutakoaren arabera. 

 
2. Udalak erakunde gisa bere gain har dezala gutxiengoekin baketsua eta 

errespetuzkoa izango den jai giroa bermatzerakoan duen erantzukizuna. 
Horretarako, beharrezkoa bada, jaietan Jaizkibel Konpainiako pertsonak 
Hondarribiko kaleetan ibiltzen direnean, jendeak haiekin portaera 
gizabidezkoa eta demokratikoa izan dezala eskatu behar du eta oraingo 
iritzi-egoera aldarazteko sentsibilizazio jarduera eta kanpainak egin behar 
ditu urte osoan, emakume eta gizonen berdintasuna onartzeko jarreretara 
iristeko, eta demokrazia eta bizikidetasun balioak herriko eguneroko 
bizimoduan barneratzeko. 
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