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Arartekoaren ebazpena, abenduaren 11koa, Laudioko jaietan “San Roke Kofradiako 
ermandade bazkarian emakumeek parte hartzeari buruzko esku-hartzeari amaiera 
ematen diona 
 
 

Aurrekariak 
 
 
1 2008ko uztailaren 2an Laudioko herritar batek egindako kexa jaso genuen 

hemen. Hizpide, herriko jaiak direla eta, San Pedro parroki elizaren atarian 
abuztuko azken igandean egiten den bazkaria zuen. 

 
Kexagilearen hitzetan, bazkari horretara 400 mahaikide baino gehiago joaten 
da, guztiak gizonak. Emakumeek, ordea, bazkaria prestatzen baino ezin dute 
hartu parte, eta ondoren ordainsaria jasotzen dute trukean. Adierazi digutenez, 
ermandade bazkariak udalaren laguntza jasotzen du eta gainera jaietako 
programan egiten dute ekitaldi horren publizitatea. Herritarrak dioenez, hainbat 
erakundeetako ordezkari politikok hartzen du parte bazkarian, herri horretakoak 
baitira. 

 
Adierazitakoak ikusirik, kexagileak Arartekoari eskatu dio San Roke Kofradiaren 
ermandade bazkariak berdintasun arloan indarrean dagoen legeriak ezarritakoa 
zuzentasun juridikoz betetzen duen azter dezan. Eskatutako txostenak 
ermandade bazkaria sexu arrazoiengatik egindako bereizkeria ekintza dela 
ondorioztatzen badu, eska diezaiela udalari eta herriko hautetsitako kargu 
politikoei “Kofradia Eguna” legezkotasunarekin bat ospa dezaten. 

 
2 Uztailaren 14an Laudioko Udalarekin harremanetan jarri ginen, bazkariaren 

inguruko ekitaldiak nolako baldintzetan egiten diren zehatz ziezagun eta 
Laudioko emakumeak bertatik at zergatik dauden azal ziezagun. Halaber, 
Laudioko Udalari eskatu genion berdintasun printzipioaren eta sexu 
arrazoiengatik bereizkeriaren aurrean duen iritzia eman ziezagun. 

 
Informazio eskaera medio, udalak 2008ko uztailaren 22an erantzun zigun. 
Idazki haren bidez, udalak jakinarazi zigun San Roke Kofradian –bazkaria 
antolatu eta ospatzearen arduradun- barne eztabaida zela nagusi. Izan ere, eta 
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beste kontu batzuen artean, auzitan zen emakumeek gizonen baldintza 
berberekin har zezatela parte. Horren adierazgarri, kofradeek 2008ko uztailaren 
23an egindako ezohiko batzarraren aktaren kopia bidali ziguten, bertan agertzen 
baita gai honen inguruan burutzen ari diren hausnarketa. 

 
Era berean, 2007 urteko herriko jaien pregoiaren testua bidali ziguten. Bertan 
kofradiaren estatutuak aldatzeko beharra aipatu zen eta argi utzi zuten 
zuzendaritza batzordea horren alde zegoela, izan ere, aspaldi ei zebiltzan 
horretan lanean. 

 
Aurrekoa nahikoa justifikazio da udalak balorazio positiboa egin eta auzia 
erakunde erlijiotsu-kulturalaren baitan ebatz dadin erabakitzeko. Izan ere, oso 
aurreratuta dagoen eztabaida da "eta gutxi barru egoki konponduko da. 
Beharrezko diren erreformak egingo dituzte abuztuko azken bazkariak 
berdintasun printzipioan izan dezan oinarri eta sexu arrazoiengatik bereizkeria 
saihestu dezan”. Bestalde, “anaitasuna” lortzea da kofradiaren 
funtzionamenduaren oinarriaren arauetako bat. Horrek gure gizartean dauden 
gai sentikor guztiak inkardinatuko lituzke, eta haien artean emakumeak eta 
gizonak berdin tratatzea legoke. Horrek guztiak kofradiak kanpoko eragin barik, 
“motu propio”, gaia konpondu behar duela iriztera eraman du udala. 

 
Aurkeztutako kexa eta udalak bidalitako informazioa ikusita, egoera aztertzeari 
egin genion, honakoetan oinarrituta: 

 
 

Gogoetak 
 
 
1 Laudioko Udalaren jardunak berdintasun arloan indarrean dagoen legeria jarraitu 

behar du, bereziki Eusko Legebiltzarrak 2005eko otsailaren 18an onartu zuen 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea, Espainiako 
konstituzioko 14. eta 9.2. artikuluetan jasotako xedapenak zehazki garatzen 
dituena. Sexu arrazoiengatik berdintasuna kulturan eta jai giroan du eragina ere, 
eta zentzu horretan botere publiko guztiak -tartean, aipatutako udala- behartzen 
ditu eskubide horren eraginkortasunaren aldeko baldintzak susta ditzaten. 

 
Aipatutako legearekin lotuta, ez dagokigu guri erakunde pribatu baten baitan 
esku-hartzea, baina bai erakunde publiko baten betebeharrak zehaztea, 
Laudioko udala kasu honetan. Ermandade bazkariaren eta udalaren jardunen 
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artean lotura dagoela adierazten diguten elementuak daudenez, jardun horiek 
4/2005 Legea bete behar dutela uste dugu. 

 
Berdintasun legearen ezarpenetan, sexuagatik bereizkeriaren ideia juridikoaren 
norainokoa zehazten da eta zehatz-mehatz finkatzen dira zer betebehar 
dakarzkien ideia horrek arlo honetan euskal botere publikoei. 

 
2 Horri dagokionez, aipatutako legearen 3.1 artikulua aplikagai da, botere 

publikoen jarduna arautu eta orientatu behar duten printzipioei dagokionez. 
Besteak beste, erreferentzia egiten dio "tratu berdintasunari, eta horri 
dagokionez ezartzen du 

 
“Debekatuta daude pertsonen sexuan oinarrituriko diskriminazio mota 
guztiak, bai zuzenekoak, bai zeharkakoak, horretarako erabiltzen den bidea 
edozein izanik ere”. 

 
Legeak bereizkeria "zuzena” eta "zeharkarkoa” kontzeptuak argitzen ditu ere. 
Hala, “zuzeneko bereizkeria dago pertsona bat sexuaren zioz edo sexuarekin 
zuzenean loturik dauden inguruabarrak direla-eta beste pertsona bat baino 
modu txarragoan tratatzen denean...” 
 
Era berean, “zeharkako bereizkeria egongo da itxuraz neutrala den egintza 
juridiko, irizpide edo praktika batek sexu bereko kide gehienei kalte egiten 
badie,  eta egintza juridiko, irizpide edo praktika hori egokia eta beharrezkoa ez 
bada, eta sexuarekin loturarik ez duten irizpide objektiboekin justifikatu ezin 
bada”. 
 
Aurrerago, agindu beran ezartzen du "”. 

 
3- Aginte publikoen jardunaren zuzentzaile den “aukera berdintasuna” bigarren 

printzipioari dagokionez, 3.2 artikuluak honakoa dio: 
 

“Euskal herri-aginteek neurri egokiak hartu behar dituzte emakumeek eta 
gizonek eskubide politikoak, zibilak, ekonomikoak, sozialak eta kulturalak, 
eta arauetan aitortu lekizkiekeen gainerako oinarrizko eskubideak, aukera 
berdinekin baliatzen dituztela bermatzeko, boterea eta baliabide eta etekin 
ekonomikoak eta sozialak eskuratu eta kontrolatzea barne.” 
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4 Arestian adierazi dugun bezala, araudiak zehazki adierazten ditu “sexu 
arrazoiengatik bereizkeria” kontzeptutik euskal herri-aginteentzat alor honetan 
eratortzen diren betebeharrak. Tokiko administrazioari dagokionez, besteak 
beste, arau horretako 7.1 I) artikuluan orokorrean ezartzen da “Toki-eremuan 
sexuaren zioz gertatzen diren bereizkeria-egoerak hautematea, eta egoera 
horiek errotik kentzeko neurriak hartzea”. 

 
5 Arlo ezberdinetan berdintasuna sustatzeko neurri zehatzei dagokionez, eta 

zehazki, esku-hartze soziopolitikoari dagokionez, legearen 24 eta 25. 
artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da. 24.1. artikuluak herri administrazio 
publikoen zereginari egiten dio erreferentzia, izan ere, horiek “sustatu behar 
dute emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izan dadila profesionalen, 
enpresaren, gizarte-ekonomiaren, sindikatuen, politikaren, kulturaren eta 
bestelako arloetako elkarte eta erakundeen zuzendaritzako organoetan. 
Horretarako, egokitu ahal izango dituzte elkarte eta erakundeoi dagozkien diru-
laguntzak”. 

 
Agindu horren bigarren paragrafoak dio “euskal herri-administrazioek ezin 
izango diete inolako laguntzarik eman kideak aukeratzeko prozesuan edo lan-
jardunean sexuaren zioozko bereizkeria eragiten duten elkarte edo erakundeei”. 

 
6 Bestalde, Berdintasunerako Euskal Legearen 25.1 artikuluak, kultura eta 

hedabideetan berdintasuna sustatzeko neurriei buruz ezartzen du: 
 

“Euskal administrazio publikoek, beren eskumenen esparruan, beharrezko 
diren neurriak hartu behar dituzte sexuagatiko edozein diskriminazio 
saihesteko eta Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen diren kultura-jarduera 
guztietan gizonen eta emakumeen sarbide eta parte-hartze orekatua 
sustatzeko”. 

 
Jarraian, honako baldintzetarako “debeku zehatzerako klausulan ezartzen du: 

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

 
7 Azkenik, 25.2 artikuluak argi ezartzen ditu sexu arrazoiengatik baztertzaileak 

diren kultura jardunei laguntzak ematea haien ordezkariei parte hartzen uztea: 
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“Kultura-jardueraren batean –hor sartuta jai kutsukoak, artistikoak, 
kirolekoak, eta euskararen normalkuntzaren arlokoak– sexuaren ziozko 
bereizkeria egiten bada, euskal herri-administrazioek ezin izango diote 
jarduera horri inolako laguntzarik eman, edo administrazio horien ordezkariek 
ezin izango dute jarduerotan administrazioaren ordezkari gisa parte hartu” 

 
8 Guztira, aipatutako araudiak, eta zehazki 25. artikuluak, betebehar jakin batzuk 

jasotzen ditu administrazio publikoentzat, kultur arloari dagokionez. Bi 
motatakoak dira: proaktiboak, alegia, sexu arrazoiengatik edonolako bereizkeria 
saihesteko neurriak hartzea eta kultur ekintza guztietan emakume eta gizonen 
sarbide eta parte hartze orekatua sustatzea, eta debekuzkoak, hau da, 
emakumeek gizonen baldintza berberekin parte hartzea debekatu edo 
oztopatzen duten kultur ekintzak antolatu eta egitea debekatzea, edozein 
motatako laguntza ukatzea eta bere kideen parte hartzea debekatzea.  

 
Ulertu beharra dago, kofradiako ermandadeak San Roke jaietako egitarauan 
bazkaria sartu eta toki publiko batean egiten duen bakoitzean, idatzitako 
ezarpenak aplikagai zaizkiola Laudioko Udalari. 

  
9 Agertutakoak horrela, gogoratu beharra dago berdintasunerako euskal legeak 

benetako gauzatzea bermatuko duten betebeharrak botere publikoei esleitzea 
duela helburu, alegia, gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasun 
eraginkorra, Europako, konstituzioko, estatuko eta erkidegoko ordenamendu 
juridikoan ezarrita. Betebeharren araudia sortu ondoren, berdintasunerako 
euskal legeak dakarren osagai berria hartzaileek legea zehazki bete dezaten 
eska daitekeela da. Udal horri, eta San Rokeko kofradiaren bazkariari 
dagokionez, modu jakin batean jarduteko eska dakioke, ordenamendu 
juridikoaren arau-hausterik egin nahi ez badu. Hortaz, agertutako arrazoiek garbi 
utzi dute Laudioko Udalak aipatutako bazkarirako ematen duen baimen 
administratiboa emateko, eta bazkaria antolatzen dutenei laguntzak emateko, 
lehenago aipatutako araudiak kultur ekintzei buruz dioena zehatz-mehatz bete 
beharko duela. 

 
10 Horri dagokionez, gogoratu beharra dago Ararteko erakundeak behin eta berriro 

errepikatu duela udalek gai honetan duten garrantzi berezia. Botere publiko 
diren aldetik, martxan jarri behar dituzte baliabideak sexuen arteko berdintasuna 
oztopatzen duten trabak kentzeko eta emakume eta gizonen arteko 
berdintasuna bermatzen duen jai giroa sortzeko. Ez da zilegi, herriko jaietan 
emakumeen berdintasunik gabeko parte hartzea dakarten ekintzak eta jardunak 
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arbuiatzea edo horiei erantzunik ez ematea. Berdintasunaren legeak oinarri 
hartuta - Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 4/2005 Legea eta 
Emakumeen eta beranduagoko Gizonen arteko berdintasun eraginkorrerako 
3/2007 Lege Organikoa – administrazio publiko guztiek ekimen positiboko 
jardunak abiatzeko betebeharra dute, errealitatean berdintasuna urrituta dagoen 
egoeretan benetakoa eta eraginkorra izan dadin.  

 
 Tokiko administrazioei dagokienez, eta kasu honetan Laudioko Udalari, gizon 

eta emakumeek berdintasunez parte hartu eta egoteko aukera duten jai giroa 
sustatzea dute eginbehar. Horri dagokionez, San Roke Kofradiak antolatzen 
duen ermandade bazkarian emakumeek baldintza berberekin parte hartu 
dezaten egokituko ez balitz, udalak, emakume eta gizonen arteko berdintasuna 
bermatzen duen jai giroa sustatzeko betebeharra duen aldetik, berdintasunerako 
bazkari bat antolatu beharko luke San Rokeren omenezko jaietan. 

 
Ararteko erakundeak adierazi zuen bere iritzia Eusko Legebiltzarrerako 2007ko 
txostenean, Sarria herri arabarrean emakumeak baztertzen zituzten hainbat jai 
ekitaldi zirela eta - argi dago erakunde honentzat ezin dela pribatutasunaren 
beloarekin benetan udalerri baten jai nagusia dena estali, horren bidez botere 
publikoek kultur eta jai adierazpen guztietan berdintasun printzipioa sustatu eta 
bultzatzeko duten erantzukizunetik askatzeko” (254. or). Horixe adierazi izan du 
bestelakoetan Ararteko erakundeak beste hainbat jaitan. Horietarako antzeko 
arrazoiketa helarazi zitzaigun botere publikoek emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako borrokan duten konpromisoa saihesteko. Adierazpen horiek 
berdin-berdin aplika dakizkioke San Roke Kofradiako bazkariari, kexa honen 
xedeari. 

 
11 Arestian adierazi dugu gure eskuduntza Laudioko Udalak duen erantzukizuna 

zehaztearekin mugatzen dela. Giro pribatuko diskriminazio egoerak, kasuan 
kasu, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako defentsa-erakundeari 
egokitutako eskuduntza dira. Nolanahi ere, bistan da ermandade bazkaria 
antolatzeko moduak eragina duela giro publikoan, eta egin ditugun legearen 
adierazpenei lotuta, udalaren jarduna baldintzatzen du. 

 
Horri dagokionez, kofradiak ireki duen prozesua positiboa dela esan behar dugu, 
ona baita kideen iritzia eskatzea ermandade bazkarian emakumeek parte har 
dezaten. Gainera, lorpen handia litzateke helburu hori lortzea, kofradiako kideek 
hala erabakita. 
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Kexako datuak, egindako informazio eskaerari emandako erantzuna eta egindako 
hausnarketa juridikoak ikusita, honakoak adierazi behar ditugu 
 
 

Ondorioak 
 
 
Lehenengoa- San Roke Kofradiako ermandade bazkaria orain arte egin den 
baldintzetan egiteak, emakume eta gizonen arteko berdintasunerako indarrean 
dagoen araua urratzen du. 
 
Bigarrena- Kofradiaren baitan sortu den auzia bere baitan konpontzea nahiko 
genuke. Kofradiak berak berdintasun printzipioak onartu beharko lituzke eta 
estatutuak egokitu emakumeek berdintasun egoeran har dezaten parte bazkarian. 
Horren kaltetan izan gabe, 2009ko San Rokeko jaietan hala gertatuko ez balitz, 
udalari gogorazi nahi diogu, botere publiko gisa, idazki honetan adierazitako oinarri 
juridikoei jarraiki esku hartu beharko lukeela, eta bere eskura dauden bide guztiak 
erabilita berdintasun arloan legezkoa den araudia osorik bete dadin egin beharko 
lukeela. 
 
Hirugarrena- Hortaz, ekitaldia egiteko beharrezkoa den baimen administratiboa 
lortzeko, araudian dauden ezarpenak osorik betetzen direla eskatu beharko da. 
Kasu honetan, "Kofradiaren Eguna"ko bazkarian emakumeek gizonen baldintza 
berberetan parte hartu ahal izatea. 
 
Laugarrena- Era berean, 24.2 eta 25.2 artikuluei dagokionez, kofradiak udalaren 
laguntzarik jaso dezan, berdintasun alorrean indarrean dagoen araudia zehatz-
mehatz bete beharko du. 
 
 
 
 
 
  


