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22/2006 GOMENDIOA, ABUZTUAREN 29KOA, HONDARRIBIKO 
UDALARI EGINA 
 
ALARDE PUBLIKO EZ DISKRIMINATZAILEAREN ANTOLAKUNTZA 
DEI DEZAN, EDO, NOLANAHI ERE,  BAIMENDUTAKO ALARDEAN 
JAIZKIBEL KONPAINIA MISTOA INTEGRATZEA BERMA DEZAN, ETA 
BAIMENA EMATEKO BALDINTZA GISA EZAR DEZAN DATORREN 
IRAILAREN 8RAKO AURREIKUSITAKO ALARDEAN JAIZKIBEL 
KONPAINIA BARNE HARTZEA. 

 
 
 

Aurrekariak 
 
1. Joana Mugarrietakoa eta Jaizkibel Konpainia kolektiboek, Hondarribiko Alardean 

emakumeek berdintasunez parte hartzearen aldekoek, kexa aurkeztu zuten erakunde 
honetan, Udalak 2006ko edizioan Alardea ekitaldi publiko gisa antolatu ez duelako. 
Era berean, beren kezka azaldu ziguten zenbait pertsonek udal horri 2006ko edizioan 
alardea era tradizionalean, hau da, emakumeen berdintasunezko parte-hartzerik gabe 
antolatzeko eginiko eskaeraren inguruan. Horregatik, gure esku-hartzea eskatu zuten 
2006ko irailaren 8an Hondarribin emakume eta gizonentzako berdintasunezko 
alardea egin dadin. 

 
Kexa-idazkian, aurkeztu zutenek planteatzen zuten udal horrek 2006. urteko Alardea 
Hondarribin gizon eta emakumeen berdintasuna bermatuko duen jai-ekitaldi gisa 
antolatzea komeni dela. Hala, helburu horrekin, erreklamazio egileentzako 
garrantzitsua da Udalak bere ardurapeko ekitalditzat hartzea berdintasunezko 
alardea, gaur egun elkarte pribatu batek antolatzen baitu, eta emakumeei ez baitie 
berdintasunez parte hartzeko aukerarik ematen. Horrez gain, erreklamazio egileek 
honakoa planteatzen zuten: antolaketa lan hori udal administrazioaren ardura izateko 
beharraz haratago, jokoan legoke Hondarribin gizon eta emakumeentzako 
berdintasunezko alardea sustatu, babestu eta bermatzeko beharrezko diren baliabide 
politiko eta materialak dituen erakunde publiko baten borondatea. 
 

2.  2006ko uztailaren 10ean, udal horretara jo genuen, emakumeek berdintasunez parte 
hartzeko aukerarik ematen ez duen alarde tradizionala deiturikoa antolatu nahi duten 
pertsonek ekitaldi publikoa antolatzeko eginiko baimen-eskaera zertan den jakiteko 
informazio eske. Era berean, udalari  -alardea antolatzeko legezko betebeharra izan 
ala ez- galdetu genion zein arrazoi dituen berdintasunezko alarde publiko bat 
antolatu nahi ez izateko, eta, azken batean, zergatik ez duen alardea ondare publiko 
gisa berreskuratu nahi, urteetan zehar Hondarribiko herritar guztien ondare izan 
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dena, eta zergatik uzten duen pribatuen esku. Horrez gain, 2006an Hondarribin 
berdintasunezko alardea egitearen aldeko ekintza positiboko jai-politika eratzeko, 
Udalak, oro har, zein neurri hartu dituen  azaltzeko ere eskatu genion. 

 
 Gainera, informazio eskaeraren gure idazkian Ararteko erakundearen jarrerari eusten 

genion gai horri dagokionez. Jarrera hori ongi islatu zen 2005eko alardearen 
edizioari buruz udal horri bidalitako 15/2005 Gomendioan. Gure gomendioan 
honakoa egitearen garrantzia nabarmentzen genuen: udalbatzak, berdintasunezko 
jai-giroa lortzeko bidea bermatze aldera, baimena emateko baldintzatzat ezartzea 
berdintasunezko parte-hartzearen kanonetara egokitzea, edota bestela, gaur egun 
elkarte pribatu batek antolatzen duen berdintasunezko Alardearen ardura Udalak 
bere gain hartzea –gure iritziz azken bide horrek hobeto eta gehiago babestuko luke 
interes publikoa–.  

 
 Alde horretatik, alarde tradizional deiturikoa emakumeei berdintasunez parte 

hartzeko aukerarik ematen ez dien ekitaldi publiko gisa baimentzearen inguruan 
erakunde honek duen jarrera gogorarazten genuen. Baimen hori -udal horrek dakien 
bezala- diskriminatzailea dela iruditzen zaigu, Eusko Legebiltzarraren Emakume eta 
Gizonen Berdintasunerako (BL) 4/2005 Legearen 3.1. b) artikuluari dagokionez, izan 
ere, ondorio diskriminatzaileak eragiten baititu, eta, horrez gain, Berdintasunerkao 
Legearen 25.1. artikuluko bigarren paragrafoan eta Ikuskizun publikoei eta Jolas 
jarduerei buruzko 4/1995 euskal Legearen 18. artikuluan berariaz debekaturiko 
jarduera publikoki antolatzea baitakar.  

 
Bestalde, Alardea antolatzeko ekimena berriro Hondarribiko Udalak hartu behar 
lukeela adierazi genuen, Udala baita jarduera hori herritarren interesaren mende 
jarriko dela hoberen bermatzen duena. Eta, hain zuzen ere, herritarren interesen 
arabera, alde batetik, jai-ekitaldi horrek hondarribitarren ondarea izan behar du –
ondare hori babestu egin behar da, horren jabetza ez dezaten partikular batzuek 
eskuratu– eta, bestetik, berdintasun printzipioa bete behar da, eta, horrekin batera, 
Hondarribiko biztanle guztientzat, gizon nahiz emakumeentzat, berdintasunezko jai-
giroa sortu behar da, non ez den sexuaren araberako bazterketarik onartzen. 

 
Horrez gain, gure idazkian adierazten genuen Udalak ezin duela bere eskumeneko 
boterea erabili zenbait administrazio jardueren edo egintzen bitartez Hondarribiko 
biztanle diren emakumeak gizonezko herritarren aldean diskriminatuta egotea 
eragiten duen jai-politikarekin jarraitzeko. Alde horretatik, hau azaltzen genuen: alde 
batetik, emakumeak diskriminatzen dituen alardea ikuskizun publiko gisa antolatzea 
baimentzearekin eta, bestetik, berdintasunezko jai-giroan gauzatuko den alarde 
publikoa antola dadin ez sustatzearekin, Hondarribiko Udalak berdintasun 
printzipioaren aurkako jai-eredua prestatzen du, eta Konstituzioaren 9.2. artikulua eta 
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Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen (Berdintasunerako Euskal 
Legea) 25.1. artikuluko lehenengo paragrafoa zuzenean urratzen ditu.  

 
Azkenik, Udalari jakinarazi genion, gure iritziz, Udalak gai honetan duen eskumenak 
zerikusi zuzena duela Berdintasunerako Euskal Legearen azken manuan jasotako 
ekintza positiborako betebeharra gauzatzeko moduarekin, baina aukeratutako 
sistemak, edonola ere, –eta hau administrazio horren eskumeneko alorretik kanpo 
gelditzen da– herri horretako emakumeekiko diskriminatzailea ez den jai-politika 
bermatu behar duela. Horregatik, beste behin ere, Udalari gogorarazi genion 
Hondarribiko diskriminazio egoera errotik ateratzea helburu duten ekintza positiboko 
neurririk ez hartzea ez datorrela bat Konstituzioaren 9.2. artikuluaren eta 
Berdintasunerako Euskal Legearen 25.1. artikuluaren lehenengo paragrafoarekin. 

 
3.  Gure idazkiaren ildotik, ez dugu Hondarribiko Udalaren erantzunik jaso. Hala ere, 

eta Udal horri, euskal administrazio publikoek erakunde honek eskatutako 
informazio guztia emateko duten betebeharrari dagokionez, Ararteko erakundea 
sortzen eta arautzen duen 3/1985 Legearen xedapenekiko errespetua eskatzen jarraitu 
behar izateaz aparte, jarraian zehazturiko gomendioa egin behar dugu, kontuan 
hartuta kexa-espediente honetan irtenbide bat eman behar dela 2006ko irailaren 8an 
Hondarribin Alardea egin aurretik. Hori dela eta, Hondarribiko Udalak 2006. urte 
honetan ere gai honen inguruan alkateak 2005eko ekainaren 9an eginiko elkarrizketa 
pertsonal batean Arartekoari azalduriko jarrera bera izaten jarraitzen duela 
ulertarazten zaigu. Jarrera hori 248/05 Alkatetzaren Dekretuan ere jasota gelditu zen; 
dekretu horren bidez, 2005eko edizioan, Alarde Fundazioa kolektiboari baimena 
eman zitzaion alarde tradizionala deiturikoa antolatzeko, eta, bestalde, baita 
2005eko apirilaren 26ko Gobernu Batzordearen Ebazpenean ere, zeinak gaitzetsi 
egin zuen Udalak alarde publikoa  antolatzeko eskaera. Adierazpen guzti horietatik 
ateratako argumentuak 15/2005 Gomendioan jasota gelditu ziren (gertaeraren 
6. aurrekaria), eta haiei lotzen gatzaizkie. Gure gogoeten artean gai honetako 
funtsezkoenari helduko diogu berriz ere, eta, beraz, 2006an eginiko informazio 
eskaeraren erantzunik jaso ez dugunez, aipaturiko argumentazioa hartuko dugu 
abiapuntutzat. 

 
 

Gogoetak 
 
1. Lehenik, eta beste behin, funtsezko gaiari heldu behar diogu: emakumeek 

berdintasunez parte hartzeko aukerarik ez duten alardean sexuarengatiko 
diskriminaziorik baden ala ez.  
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 Hondarribiko Udalak, aurten erakunde honi eskuartean dugun gaiaren inguruko 
iritzirik azaldu ez dion arren, honakoa planteatzen du gai honetan duen esku-hartze 
ezaren oinarri gisa -eta ondorio hori atera daiteke 2005. urtean eginiko 
adierazpenetatik ere, zeinak gomendio honen 3. aurrekarian aipatzen ditugun-: ez 
dagoela diskriminaziorik, hau da, ez dela Konstituzioaren 14. artikuluan ezarritakoa 
urratzen, eta, beraz, ezta Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 
xedapenak ere, emakumeek soilik kantinera gisa parte hartzen duten Alardea 
antolatzean. Udalak honako arrazoi hauetan oinarritzen du aipaturiko tesia: 
antolaketak izaera pribatua duela eta, emakumeentzako kalterik edo tratu 
iraingarririk ez dakarrenez, ez duela arau konstituzionalaren 14. artikuluko 
berdintasun printzipioa urratzen, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Nagusiak 2001eko alarde tradizionala Ikuskizun publikoen eta Jolas jardueren 
4/1995 Euskal Legearen esparruan baimentzearen inguruko 588/2002 epaiaren 
arabera. Hondarribiko Udalaren argumentazio horren azpian dagoena da berdintasun 
printzipioaren eraginkortasun arintzat hartzea partikularrei dagokienez, eta, bestalde, 
erabateko eraginkortasuna Administrazio Publikoari dagokionez, hala onartu 
baitzuten Euskal Atuonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak eta Auzitegi 
Gorenak  -1998ko eta 2002ko beren epaietan, hurrenez hurren-, orduan Udalak 
ekitaldi juridiko eta publiko gisa antolatzen zuen alardean emakumeek berdintasunez 
parte hartzeko aukera ukatzen zuen udal administrazio-egintzaren erabateko 
eskubidearen baliogabetasuna adieraztean. Soilik zentzu horretan, hau da, egintza 
juridiko eta pribatu bati dagokionez, sostenga dezake Hondarribiko Udalak 
jurisprudentzia konstituzionalak prestaturiko justifikazio objektiboa eta arrazoizkoa 
kontzeptua eta aipaturiko Berdintasunerako Euskal Legearen 3.1. c) artikuluan era 
horretantxe jasota dagoenak egokitasun osoa duela –Udalaren baimenaren menpeko– 
egintza pribatu batean, zeinak ez lukeen izaera pribatuko beste ekitalde batzuk 
antolatzea eragotziko, non eta emakumeak beren lerroetan onartuko lituzketen, 
emakumeentzako iraingarritasun edo duineztasunik gabe. Berdintasunerako Euskal 
Legearen 3.1. c) artikuluaren hitzez hitzeko idazkerak, zeinak justifikazio objektiboa 
eta arrazoizkoa kontzeptu testuala jasotzen duen, Udalaren tesiaren arabera, honakoa 
berretsiko luke: lege horrek ez duela “listoi konstituzional” deiturikoa aldatzen, eta 
horrek esan nahi du, diskriminaziorik ezean, Hondarribiko Alardearen kasuan, ez 
dagoela zertan edozein diskriminazio mota deusezteko helburua duten arau horren 
manuak argudiatu. Hala, Hondarribiko Udalak urtero alarde hori emakumeen 
erabateko parte-hartzerik gabe, ikuskizun publiko gisa -Ikuskizun publikoen eta Jolas 
jardueren 4/1995 Legearen esparruan- antolatzeko baimena ematearekin, partikular 
batzuei jai-ekitaldia era askean antolatzen uzten die; ekitaldia hiriko kaleetan zehar 
egiten da, egintza hori ulertzeko moduarekin bat etorriz. Beste egintza posible 
askoren artean bat litzateke hori, eta ez luke eragotziko –hala eskatuz gero– Udalak 
beste alarde batzuk baimentzea, non eta emakumeek berdintasunez parte hartzeko 
aukera izango luketen.  
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Irungo Alardeari buruzko 6/2005 eta Hondarribiko Alardeari buruzko 15/2005 gure 
gomendioetan luze eta zabal jasotzen da Udalen jarreraren azterketa (bat datoz bi 
Udalen jarrerak), eta sexuarengatiko diskriminaziorik baden ala ez gaiaren inguruan 
dituzten argumentuak errepikatu behar ditugu, Udalak, antza denez, aurten ere 
jarrera berberari eusten diola ikusita.  
 
Alarde tradizionalak kantinera gisa ez doazen emakumeak baztertzea ahalbidetuko 
lukeen justifikazio objektiboa eta arrazoizkoa izan nahiari dagokionez, horri buruz 
jardun ginen Irungo Alardeari buruzko gure 6/2005 gomendioan, eta honakoa 
nabarmendu genuen (funtsezko argumentuak azpimarratu ditugu): 

 
 

“Hala, “abokatuaren txostena” lege honen (berdintasunerako legea) 3.1. c) artikuluan 
oinarritzen da, zeinak, gizon eta emakumeentzako tratu desberdineko neurriak onartzean, 
“justifikazio objektibo eta arrazoizko” batean oinarrituta baldin badaude, aurrez Auzitegi 
Konstituzionalaren jurisprudentziak eta Giza Eskubideen Europar Auzitegiak garatutako 
kontzeptua jasoko lukeen, eta hortik -ondorioztatzen du txostenak- dator Berdintasunerako 
Euskal Legeak listoi konstituzionala aldatu ez izana, eta, beraz, indarrean jarraitzen du arau 
horren aurretiazko esparru juridikoak, non eta Udalak goian aipaturiko agindu bikoitzarekin 
bete beharrik gabe jardun dezakeen. 

 
 Adierazi behar dugu “justifikazio objektibo eta arrazoizkoa” kontzeptua baliagarri zaiela 

doktrinari eta jurisprudentzia konstituzionalari definizio murriztaile bidez esparrua 
mugatzeko, eta, bertan, tratu desberdina izan daiteke gizon eta emakumeentzako, horrekin 
Konstituzioaren 14. artikulua urratu gabe. Doktrina eta jurisprudentzia horiek kontzeptu hau 
garatu dute salbuespen gisa eta behar bezala oinarrituta sexuetariko batentzako tratu 
desberdineko neurriak onartzeko eta, bereziki, ekintza edo diskriminazio positiboko neurriak 
onartzeko; horien helburua gizartean gutxietsita dagoen emakumeen kolektiboaren alde 
egitea da, gizonen alde baino gehiago emakumeen alde egiten duen tratua dakarten neurriak 
justifikatzeko. Neurri horiek modu objektiboan eta arrazoizkoan justifikatu behar dira, tratu 
berdintasuneko arau orokorraren salbuespenak baitira. Alardeetan emakumeak, emakume 
direlako soilik, baztertzearen kasua ezin da inolaz ere kontzeptu horrekin lotu, ez baitu hori 
justifikatzeko moduko oinarri objektiborik. Berez, horretarako ahalegina baztertu egin zuten 
administrazioarekiko auzietako prozesuetako auzitegiek (ikusi Udalaren eta alarde 
tradizionalaren aldeko “Irungo Betiko Alardearen Aldekoak” alderdi laguntzailearen 
defentsaren idazkiak, Auzitegi Gorenaren Irunerako 2241/1998 kasazio-errekurtsoan), eta 
gerora ez du balio izan Alardearekin loturiko erabaki judizialik oinarritzeko. 
Berdintasunerako Euskal Legearen 3.1. c) artikuluan kontzeptu hori aipatzen da manu horren 
goiburuan adierazten den tratu berdintasuneko edota diskriminaziorik gabeko arauaren 
salbuespentzat hartzeko justifikazio gisa, eta, horrez gain, ekintza positiboko neurriei 
dagozkien bi kasu ere jasotzen ditu. Adierazgarria da, edonola ere, Udalak inola ere ez 
azaltzea, jaso ditugun idazkietako bakar batean ere, zertan datzan Irungo Alardean 
emakumeak baztertzeko justifikazio objektibo eta arrazoizko hori.  

 
 Nolanahi ere, 4/2005 Euskal Legeak, jakina denez, ezin du inoiz jaitsi legegilearentzat 

ezinbestekoa den eta Udalaren txostenean aipatzen den berdintasun konstituzionalaren “listoi 
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konstituzionala”, baina bai -eta horixe da, hain zuzen, bere eginkizun nagusia- printzipio 
konstituzional hori erabateko eraginkortasunerako nola eratu behar den zehaztu, lege 
araubideko betebehar zehatzak ezarriz, eta, hartara, legeriko parametro berri eta 
beharrezkotzat jarri eta, horregatik, epaitzekoa, doktrinarako eta jurisprudentziarako. 
Horrela, ez Irungo Udala, ez lege araubide horren hartzaile diren botere publikoak ezin dira 
berdintasun printzipioaren zehaztasun faltaz baliatu, zeinaren birtualtasuna ahalmen eta 
eskubide guztien berri ematea den, baina, hain zuzen ere horregatik, ez du lege garapen 
organiko zehatzik, gainerako oinarrizko eskubideen kasuan gertatzen den bezala. 
Etorkizuneko jurisprudentziak ere bere kontzeptuak lege honen xedapenetara egokitu behar 
izango ditu, zeinak ezin duen inolaz ere Konstituzioan ezarritakoa mugatu, baina bai 
zehaztapen konstituzionalak gauzatzeko modu zehatzak finkatu.  

 
 Berdintasunerako Euskal Legeak, etorkizunean autonomia edo estatu esparruan eman 

daitezkeen berdintasunerako beste legeek bezala, lehentasunez botere publikoei zuzenduriko 
betebeharrak, baina baita partikularrei zuzendurikoak ere, eratzeko xedea izaten dute, 
materializazio eraginkorra bermatze aldera, hau da, ordenamendu juridikoan, 
konstituzionalean, Europako Batasunekoan eta Nazioartekoan ezarritako gizon eta 
emakumeen arteko berdintasuna benetan gauzatzeko, erakunde publiko guztiek aktiboki 
garatu behar duten prozesuaren azken emaitza gisa. Betebehar araubidea sortuz geroztik, 
hartzaileei hori betetzea exijitu behar zaie, eta hori da berdintasunerako euskal legeak 
Udalari Alardearen inguruan duen jarreraren ildotik ekartzen dion elementu berria, modu 
jakin batean jokatzera behartua izateko aukera, ez badu ordenamendu juridikoaren 
arau-hauste bat egin nahi, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 62. eta 63. artikuluetan ezarritako dagokion isuna 
ondorio duela. 

 
(… …)  

 
Bestalde, gure 15/2005 gomendioan Hondarribiko Udalari honako hausnarketaren 
berri eman genion emakumeek berdintasunez parte hartzeko aukera ukatzen duen 
alardea egiteko Udalak emaniko baimena dela eta: 
 

 Erakunde honek -erakunde publikoek beren jardueran kontuan eduki beharreko oinarri 
juridikoak aztertzeko xedez- prestaturiko “Berdintasunerako Legearen azterketa 
dokumentua”n jasotzen den bezala, lege hori aldarrikatuz geroztik, Hondarribiko Udalak 
Alardea modu tradizionalean, hau da, emakumeen berdintasunezko parte-hartzerik gabe 
antolatzeko baimena ematea, gure iritziz, zeharkako diskriminazio ekintza bat da aipaturiko 
legearen 3.1. b) artikuluaren zentzuan, eta arau horren 25.1. artikuluko bigarren paragrafoan 
ezarritakoa zuzenean urratzen du. Horregatik, gure ustez, ekintza hori erabateko 
eskubidearen baliogabetasunaren pean erortzen da, Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 62.1. a) artikuluaren arabera. 

 
Berdintasunerako Euskal Legearen 3.1. artikuluak, botere publikoen jarduera zuzendu eta 
orientatu behar duten printzipio orokorren artean, tratu berdintasunaren printzipioa ezartzen 
du, eta printzipio horren urraketei dagokienez bi kategoria bereizten ditu: zuzeneko 
diskriminazioa [3.1. aritkuluaren a) idatz-zatia] eta zeharkako diskriminazioa 
[3.1. artikuluaren  b) idatz-zatia], eta hauxe dio, hitzez hitz:  

 
 “3.1. Artikulua - Tratu berdintasuna 
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 Debekatuta daude pertsonen sexuan oinarrituriko diskriminazio mota guztiak, bai 
zuzenekoak, bai zeharkakoak, horretarako erabiltzen den bidea edozein izanik ere. 

 
 Lege honen ondoreetarako:  
 
 (…) 
 

b)Zeharkako diskriminazioa 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. 

 
 Manu horren arabera, zeharkako diskriminazioko neurri baten aurrean geundeke tratu 

berdintasunaren haustura esplizituki dagokion egintzan edo xedapenean egiten ez denean 
-zeinak itxurazko neutraltasuna agertuko lukeen-, baizik eta egintzaren edo xedapenaren 
ondorioetan. 

 
 Lege bereizketa horrek ikuspegi berri bat dakar Administrazioaren egintza juridiko bat 

egintza diskriminatzaile gisa kalifikatzeko orduan. Hondarribiko Udalak emakumeak 
baztertzen dituen Alardea baimentzeko egintzaren legaltasunaren azterketa, beraz, parametro 
berri baten menpe jarri behar da, eta egiaztatu egin behar izango da ea egintza administratibo 
horrek ondorio diskriminatzailerik dakarren ala ez. Hori izan zen, Hondarribiko Alardeari 
dagokionez, Auzitegi Gorenak 2002ko irailaren 13ko bere Epai irmoan iritzi zuena, 
2239/1998 kasazio-errekurtsoan (ikusi, era berean, Auzitegi Gorenaren 2002ko irailaren 
19ko Epaia, Irunerako 2241/1998 kasazio-errekurtsoan), epaitzeko helburua, zalantzarik 
gabe, Udalaren egintza bat, hau da, administrazio egintza bat zenean. Euskal Atuonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 588/2002 Epaiak, Hondarribiko Udalak Alarde 
Fundazioari emaniko baimenaren balioa oinarritzeko orain aipatzen duenak, ez du auzipetzen 
zeharkako diskriminazio kontzeptuaren arabera, orduan ez baitzen idatzizko eta kasu honetan 
zuzenean aplikatzeko araurik, eta epaitzeko helburua baimentzearen menpeko jarduera 
pribatura aldatzen du. Nolanahi ere, gogoan izan behar dugu Udalak aipaturiko ebazpena ez 
dela irmoa, Auzitegi Gorenean helegitea aurkeztu baita, eta oraindik erabakia hartzeko 
baitago, oinarrizko eskubideak urratzen dituzten ikuskizun publikoak debekatzearen 
eraginkortasunaz, zeina Ikuskizun publikoen eta Jolas jardueren 4/1995 Euskal Legearen 
18 a) artikuluan jasota dagoen, Konstituzioaren 14. artikuluarekin lotuta.  

 
 Hondarribiko Udalak puntu horretan planteatzen du baimen ematea partikularren esparruan 

proiektatzen dela, eta partikular horiek direla emakumeen berdintasunezko parte-hartzerik 
gabeko Alardea antolatzen dutenak, eta ezin dela hori inolako diskriminaziotzat hartu, 
berdintasun printzipioa esparru pribatuan gordeta gelditzen baita, Alardea osatzea 
emakumeentzako duineza edo iraingarria ez den heinean. Ez gara azken hori −antza, Udalak, 
aipatzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaitik, ondorio 
hori atera du− eztabaidatzen hasiko, nahiz eta uste dugun tesi hori ezin dela behar bezala 
sostengatu doktrina konstituzional sendo eta homogeneo batean, Auzitegi Konstituzionalak 
berak hainbat epaitan jaso baitu Bundesverfassungsgericht-en (Auzitegi Konstituzional 
alemaniarra) “Drittwirkung” deituriko doktrina, edo oinarrizko eskubideen erabat aurkakoa 
izatea partikularrei dagokienez. Aldiz, honako hau nabarmentzea interesatzen zaigu: 
Hondarribiko Udalak Alardean emakumeak baztertzen dituztenei emaniko baimena 
Berdintasunerako Legearen 3.1. b) artikuluaren definizioko parte den egintza gisa, hau da, 
zeharkako diskriminazioko egintza gisa hartzeak eztabaidaren eta, beraz, epaitzeko 
helburuaren gunea berriz ere egintza juridiko publikoaren balioan edo baliorik ezean 
kokatzen du, eta hortik datoz emakumeentzako ondorio diskriminatzaileak. Beraz, horrek 
berdintasun printzipioaren proiekzioa berriz ere jatorriz Alardeen gaian sortzen den esparrura 
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eramatera garamatza, hau da, esparru publikora, soilik –ez dezagun ahaztu− hain zuzen ere 
emakumeak Alardean hartzeko betebeharra (Auzitegi Gorenaren 2002ko irailaren 13ko 
Epaiaren ondorioa) berariaz saihesteko abandonatua. Alde horretatik, baketsua da 
berdintasun printzipioak erabateko eraginkortasuna izatea botere publikoei dagokienez. 

 
Udalak alarde tradizionalaren antolatzaileei eman dien baimenari zuzenbideaz haratagoko 
baldintzak (conditio non iuris) inposatzeko ezintasuna ere aipatzen du. Komeni da 
gogoraraztea gauzatu nahi den jarduera ordenamendu juridikora egoki dadin bermatzea 
eginkizun nagusitzat duten gaikuntza juridikoak direla baimenak. Alardearen kasuan, 
Udalak, ahal izateaz gain, baimena emateko baldintza gisa ezarri behar du emakumeek 
berdintasunez parte hartu ahal izatea, eta oinarrizko eskubideak errespeta daitezen exijitu 
behar du. Baldintza hori ez da inolaz ere conditio non iuris, baizik eta guztiz kontrakoa; 
sistema juridikoaren oinarriari berari eragiten dion oinarrizko legaltasun baldintza da, 
berdintasuna oinarrizko eskubidea den aldetik. Gai hori azpimarratzen du zuzenean 
Berdintasunerako Legearen 25.1. artikuluko bigarren paragrafoak. Xedapen hori Alardeari 
dagokio bete-betean, eremu publikotik igaroz, emakumeei berdintasun baldintzetan parte 
hartzeko aukera ukatzen dien kultur ekintza gisa, eta antzeko jarduera baten debekua jasotzen 
du: 

 
 “Debekatua dago eremu publikoan  emakumeei gizonezkoen berdintasun baldintza 

berberetan parte hartzeko aukera ukatzen dieten edo eragozten dieten kultur jarduerak 
antolatzea eta egitea”.  

 
   (…) 
 

 Azalduriko arrazoiak direla eta, Arartekoaren iritziz, Hondarribiko Udalak Alarde Fundazioa 
erakundeari emaniko baimena ordenamendu juridikora egokitzeko betebehar legala du, eta 
bereziki 4/2005 Legearen 3.1. b) eta 25. 1. artikuluetan jasotako exijentziak, eta eskaera 
egiten duten pertsonei ekitaldian emakumeei ere berdintasunez parte hartzeko aukera ematea 
exijitu behar die, eta, baldintza hori bete ezean, ez die baimenik eman behar.  

 
 

Horregatik guztiagatik, laburbilduz, gure desadostasuna baieztatu behar dugu Udalak 
alarde tradizionala izenekoa babesteko duen jarrerarekiko. Udalak jarrera hori 
hartzerakoan oinarri gisa hartzen du tradizional izendapena duen alardea 
ahalbidetzen duen udalaren jarduera ez dela emakumeentzat eragin 
diskriminatzaileak sortzen dituen jarduera bat. Hortaz gain, esan behar dugu jaiak 
antolatzeko Udalak aurrera eramaten duen jarduera ezin dugula epaitu, baldin eta ez 
badugu kontuan hartzen Udalak erabat urruntzen duela bere burua jai horien 
ekitaldirik garrantzitsuenean emakumeek berdintasunez parte har dezaten aktiboki 
erraztu, bultzatu, sustatu eta laguntzeko orduan. Emakumeen parte-hartze hori 
emakumeen kolektibo batzuk soilik sustatzen dute, Udalaren inolako laguntzarik 
gabe, eta alardetik bereizita ikusten da beren parte-hartzea, Jaizkibel konpainia 
mistoaren bitartez, berdintasunezko alarde bat sortu ahal izateko berau osatzen duten 
emakume eta gizonen konpromiso ausartari esker. Pertsona horiek ez dute Udalaren 
inolako babesik jasotzen, eta Udalak, horrela, emakumeentzako berdintasunik 
gabeko alardeari mesede egiten dio. Hori dela-eta, beharrezkoa da Udalak honako 
baldintza hau jartzea: alarde tradizionala antolatzen dutenek hori egiten jarraitu ahal 
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izango dute baldin eta datorren irailaren 8rako aurreikusitako ekitaldian Jaizkibel 
Konpainiak parte hartzea onartzen badute. 

 
2.  Bigarrenik, zehaztasun handiagoz jorratu behar dugu Hondarribiko Udalak 

herriko jaiak antolatzerakoan hartu behar duen papera botere publikoa den 
heinean, udalerri hortako herritarren berdintasun erreala eta eraginkorra 
sustatzeko orduan. 

 
  Izan ere, hori sustatzea betebehar konstituzional orokorra da, eta Espainiako 

Konstituzioaren 9.2 artikuluaren arabera, botere publiko guztiei eragiten die. 
Gainera, betebeharraren sendotasuna are handiagoa eta zorrotzagoa izango da 
diskriminazioa guztiontzako bistakoa eta ezaguna denean, eta hori da, hain zuzen, 
gure gaiaren kasua. Ondorioz, Hondarribin emakumeen diskriminazio egoera 
pairatzen dela ikusirik eta egoera hori euskal gizarte guztiak bertako erakunde 
garrantzitsuenen bitartez, hala nola, Eusko Legebiltzarra, ezagutzen duenez, 
Berdintasunerako Euskal Legeko xedapenak guztiz eraginkorrak dira. Xedapen 
horien helburua da betebehar konstituzional hori zehaztea, eta horretarako, dauden 
oztopoak aktiboki ezabatuko dituzten jarduera positiboko neurriak ezarri behar dira 
erabateko berdintasuna lor dadin. 

  
Hondarribiko Udalak arau horretan ezarritako ekintza positiboko neurririk ez duela 
behar uste du, orain arte ezer ere egin ez duela ikusirik, ezabatu beharreko 
diskriminazio-egoerarik ez dagoela ulertzen baitu. Hala, jaiak emakumerik gabe 
ospatzea ahalbidetzen duen isiltasun aktiboko jarrera bat hartzen du Udalak, eta 
udalerriko zaindariaren jaiak antolatzen paper aktibo eta protagonista izan nahi duten 
emakumeak urtero-urtero festetako ekitaldi nagusitik at gelditzera kondenatzen ditu. 
Hori, finean, herritar gisa pairatzen duten bazterketaren adierazpen sinbolikoa da.  

 
Behin baino gehiagotan adierazi dugu dagoeneko erakunde honen iritziz Alardea 
antolatzeko ekimena Hondarribiko Udalak hartu beharko lukeela berriro, Udala baita 
jarduera hori herritarren interesaren mende jarriko dela hoberen bermatzen duena. 
Eta, hain zuzen ere, herritarren interesen arabera, alde batetik, jai-ekitaldi horrek 
hondarribitarren ondarea izan behar du –ondare hori babestu egin behar da, horren 
jabetza ez dezaten partikular batzuek eskuratu– eta, bestetik, berdintasun printzipioa 
bete behar da eta, horrekin batera, Hondarribiko biztanle guzti-guztientzat 
berdintasunezko jai-giroa sortu behar da, non ez den sexuaren araberako 
bazterketarik onartzen. 

 
 Gure aburuz, berdintasunean oinarritutako jaiak ahalbidetzeko lege-betebeharra, 

hasiera batean, Konstituzioaren 9.2 artikulutik eratortzen da. Betebehar hori, gero, 
Berdintasunerako Euskal Legeak xehetasun handiagoz garatzen du, kulturaren 
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eremuan emakumeen diskriminazioarekin amaitzeko ekintza positiboak abian jartzea 
botere publikoentzat baitezpadakoa dela jasotzen baita, eta, horrela, euskal 
administrazio publikoen lege-parametroak zehazten dira.  
 

 Beste alde batetik, Arartekoak uste du Udalak bere eskumeneko boterea gainditzen 
duela Hondarribiko biztanle diren emakumeak gizonezko herritarren aurrean 
diskriminatuta egotea eragiten duen jai-politikarekin jarraitzen badu administrazioak 
egiten dituen jarduera edo ekintzen bitartez. Hondarribiko Udalak emakumeak 
diskriminatzen dituen alardea ikuskizun publiko gisa antolatzea baimendu eta 
berdintasunezko jai-giroa osatuko duen alarde publikorik ez duenez antolatzen, 
berdintasun printzipioaren aurka doan jai-eredua proposatzen du, Konstituzioaren 9.2 
artikulua eta Berdintasunerako Euskal Legeko 7 1) eta 25.1 (lehen paragrafoa) 
artikuluak zuzenean urratzearekin batera.  

 
 7 1) artikuluak, diskriminazio egoerak atzematen direnean, egoera horiek erauzteko 

beharrezko neurriak hartzera behartzen ditu udalak. 25.1 artikuluko lehen 
paragrafoan eginbehar honetaz hitz egiten da: “beharrezko neurri guztiak hartu 
behar dira sexua dela-eta edozein motatako diskriminazio saihesteko eta kultur 
jarduera guztietan emakumeen eta gizonezkoen arteko parte-hartze orekatua 
sustatzeko”. Manu horietan, azken batean, Hondarrabiko Udalak berdintasunezko 
jai-politika garatzeko beharrezko neurriak zehazteko duen betebeharra jasotzen da, 
eta ezinezkotzat jotzen da udalek berdintasunezko jai-giroa ezartzea bilatzen duten 
gizarte-ekimenak bultzatzen dituzten jarduerak egiteko inolako neurririk ez hartzeko 
polika garatzea. Hondarribin bizi den diskriminazio-egoeraren gisakoak luzatzea edo 
betikotzea eragingo lukeen jai-politika egiteak eskumeneko boterearen mugak 
gainditzea ekarriko luke. Eskumeneko botere horiek, oro har, kultur arloko 
politikaren inguruko udal jarduerak babesten dituzte.  

 
Udal horrek arlo honetan duen eskumenaren barruan, manu horretan jasotako 
betebeharra nola gauzatu behar duen ere sartzen da, baina aukeratutako sistemak, 
edonola ere, herri horretako emakumeentzat jai-politika ez diskriminatzailea bermatu 
beharko du, eta hori administrazio horren eskumenen eremutik at dago. Jaizkibel 
Konpainia mistoa pertsona pribatu batzuen ekimenari esker sortu zen Hondarribin, 
eta konpainia hori da, hain zuzen, datorren irailaren 8an emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna zati batean eta zailtasun handiekin bermatu dezakeen 
jai-elementu bakarra. Pertsona horiek, gainera, berdintasuna bermatzea zailtzen 
duten oztopoak kentzeko orduan Udalaren babes faltaz gain, beren lan aipagarri eta 
demokratikoa bultzatzeari udal horrek egiten dien berariazko bazterketarekin egiten 
dute topo. 
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  Oinarrizko eskubideak bermatzen dituen erakunde honek berriz ere adierazi behar 
dizu inhibizio hori ez datorrela bat Konstituzioaren 9.2 artikuluan eta 
Berdintasunerako Euskal Legeko 7 1) eta 25.1 (lehen paragrafoa) artikuluetan 
xedaturikoarekin. 

 
 Erakunde honen iritziz, Hondarribiko Alardearen antolaketa atzera Udalak 

berreskuratzea berdintasunezko jai-eremua bermatu ahal izateko aukera bereziki 
gomendagarria da, oso ondo lotuko bailitzateke jai-tradizioarekin, zeina, hain zuzen, 
eten egin zen Hondarrabiko alardean berdintasun baldintzetan emakumeek parte 
hartzeko beharrari itzuri egiteko (garai hartan Hondarrabiko Udalak antolatzen zuen 
alardea). Behar hori, lehenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Nagusiaren 1998ko Epaietik eta, ondoren, 2002ko irailaren 13ko Justizia 
Auzitegiaren Epaietik eratortzen da. Alarde publikoa berreskuratzeak tradizio bat 
berreskuratzea esan nahi du, berdintasun-eremu bat positiboki gaitzea, bai eta 
nagusitu den desberdintasunarekin amaitzeko neurri positibo bat aktibatzea ere, eta, 
hala, salbuespenik gabe, jurisdikzio-organu gorenaren agindua beteko litzateke 
azkenean. 

 
Gai hori bera jorratu genuen gure 15/2005 gomendioan, eta hau aipatzen genuen gai 
horri buruz zehazki:  

 
 “(...) Udalari dagokio, hain zuzen ere, Hondarribiko jai-politikaren esparruan betebehar hori 

nola gauzatuko den erabakitzea, betiere aukeratutako sistemarekin emakumeentzako 
jai-politika ez diskriminatzailea bermatzen bada. Gure ordenamendu juridikoan, baina, 
Hondarribiko alkateak gauzatzen duen egungo jai-politika ez da inolaz ere ontzat hartzen, 
emakumeak baztertzen dituen alardea ospatzea baimentzen baitu eta jaietan Hondarribiko 
emakumeek berdintasunez parte hartzea ahalbidetzen duen neurririk ez baitu martxan jartzen. 

 
Horregatik, hain zuzen, Hondarrabiko Udalak 2005erako jai-eredu zehatz bat itxuratu du 
dagoeneko Alkatetzaren ebazpenaren bitartez, zeinak alarde tradizionala baimentzen duen; 
hortaz gain, alarde publiko bat antolatzeko ardurari uko egiten dio. Bi ebazpenen bitartez 
emakumeak diskriminatzen dituen jai-politika ari da gauzatzen. Izan ere, formalki 
autonomoak diren jarduerak martxan jarri dira, baina, egiazki, “contínuum” bat osatzen dute 
jarduera horiek, helburu eta eduki bakar bati loturik baitaude: Hondarribiko jaiak ospatzea, 
baina emakumeek alardean berdintasunez parte har dezaten saihestea. Horren atzean 
Udalaren jarduera nabari daiteke, ez soilik jarduera pasiboa oztopoak kendu eta gizonen eta 
emakumeen artean erabateko berdintasuna ahalbidetzeko neurriak abiarazteko unean (4/2005 
Legeari jarraiki), baizik eta helburu hori duen edozein ekimen aktiboki oztopatzen duen 
jarrera hartzen du Udalak. 

 
 Udalak egiten duen jai-politika diskriminatzailea da eta, ondorioz, legearen kontrakoa, eta ez 

dago administrazio-eskumenaren printzipioaren atzean babesterik, izan ere, aukera 
ezberdinen artean hautatzeko Udalak duen askatasuna ez da iristen diskriminazioa betikotzea 
eragiten duen aukera arte. Aukera hori Zuzenbidearen kontrakoa da eta, arrazoi hori dela 
bide, Alkatetzaren ebazpenak aldatu nahi diren aukera politikoaren eremutik at gelditzen da. 
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 Bada, oinarrizko eskubideak errespetatzen dituzten jaiak gauzatzeari begira, Arartekoak 
behin eta berriz proposatu du alardearen antolakuntza Udalak berreskuratu behar duela 
ekitaldi publiko gisa, hori baita, gure iritziz, jai ospakizunetan berdintasuna lortzea 
hobe bermatuko duen neurria eta, hortaz gain, herritar guztiei dagokien ondarea 
berreskuratzea bermatuko duena. Bide hori, gainera, Hondarrabiko historiari eta jai-
tradizioari estuki lotuta egon da eta ordura arte bere eginbeharra izan zenari Udalak uko egin 
zionean soilik hautsi zen. Hala, garai hartan publikoa zen alardean emakumeen parte-hartzea 
bermatzeko auzitegiek jarritako betebeharra saihesteko nahia agerian jarri zuen Udalak.  

  
 Oraindik ez du azaldu Udalak zein den arrazoia alardea herri ospakizun gisa berriro antolatu 

nahi ez izateko, legezko betebeharra ba ote dagoen edo ez dagoen eztabaidatik at, eta 
zergatik erabaki duen herri alarderik ez antolatzea eta zergatik uzten duen pribatuen eskuetan 
urteetan herritar guztien ondarea izan dena. Udalak bere jarrera defendatzeko motibaziorik 
edo arrazoirik ez duenez, 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 ospakizun nagusiaren antolakuntza pribatuen eskuetan 

uztea aukeratzen ari dela ikusirik, berriz ere gogoratu beharra dago udal administrazioa ez 
dela horregatik jaien antolakuntzan berdintasun printzipioa bermatzeko beharretik at 
gelditzen, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak 1999ko urriaren 7ko 
Epaian aipatu zituen polizia-eskumenak erabili behar dituela, kasu honetan, bete egin behar 
duela Berdintasunerako Euskal Legeko 25.1 artikuluan eta Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas 
Jarduerei buruzko Euskal Legearen 18. artikuluan ezarritako agindua.  

  
 Hondarribin, emakumeen eta gizonen parte-hartze parekatua defendatzen duen ekimen 

herritarra konpainia misto baten eraketaren bidez gauzatu da (Jaizkibel Konpainia), herriko 
emakumeei berdintasunean oinarritutako eremu bat ahalbidetzen dien formula errealista 
dena. Aldi baterako edo behin-behineko tresna gisa sortu da konpainia, emakumeak alarde 
osoan, hau da, konpainia guztietan eta beste unitate guztietan, erabat sartzea pixkanaka 
lortuko den arte balioko duena. Udalak, beraz, berak baimendutako Alardean konpainia 
misto horrek parte har dezan bermatzeko aukera dauka, baina berau baimentzeko aukera 
izango du baldin eta irailaren 8rako aurreikusi den alardean Jaizkibel Konpainia onartzen 
bada. Hartara, gero eta hobeto elkar ulertzeko bidea abiaraziko luke, bada gainerako 
konpainia eta unitateak ekintza hortatik ez bailirateke kaltetuta aterako. Udal sinestarazio 
nahi digu Hondarribiko kaleetan zehar igarotzen den jaia eta Hondarrabiko herritarrek beren 
kultur nortasunaren adierazgarri gisa hartzen duten gertakari historikoa ospatzen duen jaia 
pertsona multzo baten −jaiaren antolatzaileen− ondare pribatutzat jo daitekeela, eta Udalak 
−horretan babestuz− Alardean esku hartzeari utz diezaiokeela, nahiz eta horrek funtsezko 
legezkotasuna larriki urratzen duen. Jai-politika eta bere gauzatze zehatza udalaren eskumen 
dira, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatu behar du eskumen horrek; 
betebehar hori ez betetzea oinarrizko eskubideak urratzen dituen administrazioaren jarduera 
eza da. 

 
 Horregatik guztiagatik, Arartekoaren arabera, Hondarribiko Udalak nahitaez berdintasunezko 

eremu bat ahalbidetuko duen jai-politika egin behar du bere herriko biztanleentzat, 
emakumeentzat nahiz gizonentzat. Hori gauzatzeko alarde publiko ez diskriminatzailea deitu 
dezake −biderik onena, erakunde honen ustetan− edo Udalak irailaren 8rako baimendu duen 
Alardean Jaizkibel Konpainia sartzea ahalbidetu diezaioke herritarren ekimenari. Konpainia 
horren parte-hartzeak udal horren berariazko laguntza formal eta material nahikoa izan 
beharko du gauzatze eraginkorra bermatu dadin.” 
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Aurreko testuan azpimarratu genuen alardearen antolakuntza ekitaldi publiko gisa ez 
berreskuratzeko Udalak aintzat hartu dituen arrazoiak zein izan diren oraindik ez 
dituela azaldu. Tamalez, behaketa hori errepikatu egin behar dugu, aurten ere ez 
baitigu Udalak inolako arrazoirik eman alardea ekitaldi publiko gisa ez antolatzeko, 
zehazki hortara behartzen duen arau juridikoetatik haratago. Hala bada, erakunde 
honi oraindik ez dio argitu Udalak zergatik hartzen duen hobetzat gaur egungo 
egoera interes orokorrarentzat, kontuan hartuta emakume batzuk, hala nahi dutenek, 
ezin dutela oraindik herriko gizonezkoek bezala beren festaz gozatu; eta hori, 
dudarik gabe, herritar gisa dituzten eskubideen mugatze bat da, sistema 
demokratikoetan guztiz onartezina dena.  

 
 Udalak alardea ekitaldi publiko gisa ez antolatzea erabakitzen duen kasuan, 

tradizional deituriko alarde baimenduan Jaizkibel Konpainiak parte har dezan 
bermatu beharko du edonola ere. Baina, ororen gainetik, gure aburuz onartezina dena 
Udalaren inhibizio jarrera da. Emakumeen bazterketa eta diskriminazio egoera baten 
aurrean, datorren irailaren 8an berdintasunezko jai ospakizuna lortzea lagun 
dezaketen ekimenak esplizituki eta ausardiaz bultzatzea udal horrek duen betebehar 
konstituzionalaren parte da, botere publiko gisa berdintasuna sustatzeko duen 
betebeharraren parte. Horregatik, beharrezkotzat jotzen dugu, halaber, alarde 
tradizional deiturikoari laguntza material edo sinboliko oro ematea saihestea, 
Jaizkibel Konpainia alardean sartzea bultzatzen ez duen bitartean, behinik behin.  
 
Herritar guztiak maila berean −sexuarengatiko bazterketarik gabe− barne hartzen 
dituen festak antolatzeko udalerriko botere publikoaren borondate esplizituarekin 
soilik alda daiteke gaur egun Hondarribin dagoen egoera. Udal erakunde horren esku 
dago berdintasunezko kultura demokratikoa ezartzea erraztuko lukeen aldaketa-
prozesu bat martxan jartzeko papera hartzea helburu hori lortu ahal izateko. Era 
berean, emakume eta gizonentzat berdintasunezko alardeari bultzada ematen diotela 
adierazi eta laguntza eman beharko liokete garbiro eta, ondorioz, ideia hori sustatu 
eta zabaltzen duten ekimen guztiak lagundu beharko lituzkete. 
 

 
 Arrazoi horiengatik guztiengatik, gomendio hau egin genuen, otsailaren 27ko 3/1985 
Legeak –Ararteko erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11 b) artikuluan ezarritakoaren 
arabera. 
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Hondarribiko biztanleentzat, emakumeentzat nahiz gizonentzat, berdintasunezko 
eremu bat ahalbidetzea ekarriko duen jai-politika egitea. Horretarako bi bide 
aurreikusten dira: alarde publiko ez diskriminatzailea deitzea −bide onena, erakunde 
honen iritziz− edo, hala badagokio, datorren irailaren 8rako Udalak baimendu duen 
alardean Jaizkibel Konpainiaren parte-hartzea bermatuko duen bitarteko material eta 
formalak jartzea, alarde tradizional deiturikoa ospatzeko emandako baimenean 
ekitaldian emakumeek berdintasunez parte hartu ahal izan dezaten baldintzarekin. 
 
 


