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Aurrekariak

Arartekoak, per tsonen eskubideak defenda tzeko lanen ba-
rruan, emakumeen eta gizonen berdintasunaren prin tzipio 
konstituzionala (EK 14. artikulua) bete tzen dela ziurtatu eta 
defenda tzeko fun tzioa dauka. Horretarako,euskal aginta-
ri publiko guztiei eska tzen die beharrez ko neurriak har di-
tzatela, berdintasunaren eta sexuagatiko bereiz keriarik eza-
ren prin tzipio hori ez dadin postulatu formal hu tsa izanik, 
baizik eta erreala eta eraginkorra bihur dadin, horretarako 
helburu hori zail tzen duten oztopoak era aktiboan baztertuz 
(EK 9.2 artikulua).

Berdintasunaren eta sexuagatiko bereiz keriarik ezaren 
eskubidean egiten den edozein urraketari dagokionez 
euskal herri-administrazioen jarduerak edo jarduera-fal-
tak kontrola tzea da, fun tsean, Arartekoak berdintasunaren 
arloan duen fun tzioa, bai ikuspegi formaletik, bai ikuspegi 
materialetik. Eremu horretan, geroz eta garran tzi tsuagoa 
bilaka tzen ari da administrazio desberdinei berdintasun ma-
teriala lor tzeko ekin tza positiboak mar txan jar tzeko eska tzea, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebil-
tzarraren 4/2005 Legeak eta emakumeen eta gizonen bene-
tako berdintasunerako 3/2007 Lege Organikoak ezarritako 
parametroen arabera, lehen aipatutako aurreikuspen kons-
tituzionalak garatuz.

Genero-indarkeria ere erakunde honen ardura nagusietako 
bat da, eta, ondorioz, arlo honetan egiten dugun lanaren zati 
handi bat horretan oinarri tzen da. Hala, gure fun tzioen artean 
ezinbesteko lehentasuna daukate genero-indarkeria ezaba-
tzeko borrokak eta ahaleginak, jakin badakigulako emaku-
meen aurkako indarkeriaren arrazoia emakume eta gizonen 
arteko egitura-desberdintasunean aurki tzen dela.

Arlo honetako jardueran proiekta tzen dira, era berean, 
emakumeen herritartasun oso eta aktiboaren eta pro-
tagonismo sozialaren alde egiten duten ekimen desber-
dinen sustapen eta bul tzada, oraindik emakumeak gizo-
nen aldean gu txiesten dituzten iner tzia kultural eta sozialen 
 aurrean.

1.

Kexarik aipagarrienak

1.1.  Emakumeen bereizkeria kulturaren 
eta kirolaren arloan

Aurten ere, kultura-eremuetako emakumeen berdintasunaren 
kontuak erakunde honen esku-har tzea sustatu du. Zehaz ki, 
gai horrekin lotuta erreklamazioetan ageri diren kontuak ho-
nakoak dira:

 ■ Alde batetik, emakumeek alardeetan parte har tzeko 
duten arazoak, berriro ere, gure esku-har tzeari bidea 
eman dio. Oraingo honetan, emakumeen toki-elkarte ba-
tek egindako kon tsulta baten ondorioz izan da. Izan ere, 
Irungo Udalaren udal-ordenan tza baten zirriborroa 
azter tzeko eskatu ziguten. Horren helburua ekitaldi-
jarduerak izenekoak baimen tzeko araubidea zehaz ki 
erregula tzea zen, eta ekitaldi horien artean alardeen 
antolaketa berariaz aipatu zen. Ordenan tzaren zirribo-
rro horrek gure erakundean eragin duen kez ka nagusia 
da Irungo Udalak arau-ekimen horren bidez alardea 
antola tzeko adierazi dituen era diferenteetan tratu 
desberdina egon daitekeela. Izan ere, desberdintasun 
hori kaltegarria izan daiteke, eta, nolanahi ere, ordena-
mendu juridikoarekin bat eginez aztertu behar da, eta 
bereziki per tsonen sexu-berdintasuna erregula tzen du-
ten arau juridikoekin bat eginez. Horrela, Irungo Udalari 
zuzenean dagokion emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren halabeharrez ko sustapenaren ikus-
puntutik, bai Konstituzioaren 9.2 artikulua aplikatuz, 
bai –zehaz kiago– berdintasunari buruz ko euskal legeak 
euskal herri-administrazioei ezar tzen diz kien betebe-
har zeha tzak betez, nabarmendu behar dugu garran tzi-
tsua dela Irungo Udalak eta alardeak egiterakoan modu 
batean edo bestean tartean dagoen herri-administrazio 
orok eginkizun proaktibo bat har tzea (hartara, bereziki, 
Eusko Jaurlari tza, herritarren segurtasunaren ikuspuntu-
tik –Konstituzioaren 17. artikulua– eta berdintasunez ko 
alardea antola tzen dutenak babesten dituen bil tzeko eta 
manifesta tzeko eskubidea modu askean egikari tzen dela 
bermatu behar duena den heinean –Konstituzioaren 21. 
artikulua aplikatuz–). Zen tzu horretan, eta bereziki ain tzat 
har tzen badugu Irungo berdintasunez ko alardeak soilik 
gizonek eta emakumeek herri horretako jai-manifestazio 
nagusian parte har tzeko gune bat ziurta tzen duela, uste 
dugu berdintasunari buruz ko euskal legearen xedape-
nak guztiz eraginkorrak direla udal horretarako, haien 
xedea berdintasun materiala eta eraginkorra ziurta-
tzeko konstituzio-betebehar hori gauza tzea baita, eta 
horretarako hirian eta bertako jaietan berdintasun osoko 
egoera bat egotea galarazten duten oztopoak aktiboki 
ken tzeko ekin tza positiboko neurriak ezar tzen baitituz-
te. Horrela helarazi diogu kon tsulta egin duen elkarteari 
ordenan tza-proiektua onar tzeko prozeduraren atariko 
fase horretan, alde batera u tzita erakunde honen geroko 
esku-har tzea, prozedura horren bilakaerak hala eskatuko 
balu.

1872013k o Tx o s T e n a

III

187

( I I I ) . 2 .  e M a k U M e e n  B e R D I n Ta s U n a  e Ta  o s o Ta s U n a

Aurrekoa ikusi

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
http://www.boe.es/ccaa/bopv/2005/042/p03217-03268.pdf
http://www.boe.es/ccaa/bopv/2005/042/p03217-03268.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.irun.org/
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf


 ■ Az kenik, sexua dela-eta kirolean berdintasunez parte 
har tzeari dagokionez, orobat aipagarriak dira erakun-
de honek gai horrekin lotutako bi kexengatik izandako 
esku-har tzeak. Kexek eskola-adineko neskek tradizioz 
gizonek edo mutilek egindako kirol-modalitateetan parte 
har tzea dute hizpide. Gure esku-har tzearen emai tza gisa, 
gomendio bana eman da: alde batetik, Arartekoaren 
2013ko apirilaren 22ko ebazpena (horren bidez, Gipuz-
koako Foru Aldundiko Kultura, Gazteria eta Kirol Sailari 
hainbat neurri gomenda tzen zaiz kio Eskola Kirol Progra-
man kimu-kategoriako kirolarien tzat “errendimenduko” 
emakumez koen ligarik ez dagoelako); bestetik, Ararte-
koaren 2013ko ekainaren 19ko ebazpena (horren bi-
dez, Gipuz koako Foru Aldundiari eta Donostiako Udalari 
gomenda tzen zaie futbolean ari tzeko espazio publikoetan 
eta, bereziki, Kon txako hondar tzan, neurriak har di tzaten 
eta txapelketa maskulinoak eta femeninoak berdintasun 
irizpideei jarraiki joka daitezen).

1.2.  Ekintza positiboak eta 
berdintasun-printzipioa enplegu 
publikorako sarbidean

Aurreko aldian bezala, 2013. urtean zenbait kon tsulta jaso 
ditugu emakumeek ordez kari tza txikiagoa duten esparrue-
tako lanpostuetarako emakumeen sarbidearen alde egiten 
duten ekin tza positiboen legitimotasunarekin lotuta. Kon-
tsulta horiek partikularrengandik datoz, baina baita enplegu 
publiko jakin ba tzuetarako sarbidean berdintasuna sustatu 
nahi duten toki-administrazioetatik ere, berdintasun-prin-
tzipioa urratu gabe ekin tza positiboko neurriak aktiba-
tzeko moduari buruz ko aholkuak bila tzen baitituzte. Kontu 
horiek Konstituzio Auzitegiaren eta Europar Batasuneko 
Justizia Auzitegiaren doktrinak ezarritako parametroei ja-
rraiki ebazten saiatu gara. Oro har, merezimenduen ber-
dintasunaren prin tzipioa ezar tzen dute ekin tza positiboko 
neurriak aplika tzeko aldez aurretiko betekizun gisa. No-
lanahi ere, eskaera horiek gai horretan orientazioa behar 
dela adierazten dute, eta gure sistema publikoak artez bete 
behar du premia hori.

1.3.  Administrazioaren egitura eta 
antolaketa genero-indarkeriaren 
arloan

Gai horri dagokionez, genero-indarkeriaren biktimak diren 
emakumeen elkarte baten kexa jaso genuen, 2012ko aben-
duan Euskadin gobernua aldatu ostean Genero Indarkeria-
ren Biktimei Lagun tzeko Zuzendari tza ezabatu zelako. Kexak 
salatu zuen ezaba tzearen ondorioz aipatutako zuzendari tzak 
lehen ematen zituen zerbi tzu ba tzuen estaldura falta egon 
zitekeela. Zehaz ki, kexaren susta tzaileek adierazi zuten kez-
katuta zeudela zuzendari tza horrek ematen zituen hainbat 
lagun tza-zerbi tzu desager zitez keelako eta, euren ustez, ho-
rren ondorioz, genero-indarkeriaren biktimak diren emaku-
meek jaso tzen zuten arretari dagokionez egindako hobekun-
tzak eta aurrerapenak bertan behera gera zitez keelako.

Gai horretan izan genuen esku-har tzearen emai tza gisa, 
2013ko irailaren 19ko Arartekoaren ebazpena eman 

genuen. Horren bidez bere jarduerari amaiera ematen 
zaio, GIBLZen (Genero Indarkeriaren Biktimei Lagun tzeko 
Zuzendari tzaren) desagerpenaren ondoren genero-indar-
keriaren biktima diren emakumeen arreta- eta lagun tza-
egoera sala tzen duen kexa bati dagokionez. Ebazpen ho-
rretan, mahai gainean jarritako gaia aztertu ostean, ondorio 
hau atera genuen: Eusko Jaurlari tzak jarraitutako anto-
laketa-aukera berria Erakundeen Arteko II. Akordioa sinatu 
zuten erakundeek era nahikoan egiaztatuta eta ebaluatuta 
zegoen, eta ez zuen zertan genero-indarkeriaren biktimei 
zor zaiz kien babesaren eta lagun tzaren murriz keta ekarri. 
Nolanahi ere, orobat egokia iruditu zi tzaigun Emakundek, 
Erakundeen Arteko II. Akordioaren Ba tzordeko burua eta 
genero-indarkeriaren arloan koordina tzeko eginkizunak 
dauz kan erakundea den heinean, aurreko GIBLZren zere-
ginak integra tzeko antolaketa-formula berria abiaraztea-
ren eragina zaindu eta ebalua tzea –horren bidez, Euskadin 
genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeei emandako 
arretari eran tzun nahi izan zaio–.

1.4.  Polizia-jarduna  
genero-indarkeriaren arloan

Bikotekide ohiek bi emakumeren kontra egin zituzten eta 
herio tza ekarri zuten bi eraso borti tz direla-eta (emaku-
meak Euskadiko genero-indarkeriaren biktima gisa hil ziren, 
2010ean eta 2011n hurrenez hurren), Ararteko erakundeak 
ofizioz ko esku-har tze bana hasi zuen, bi kasuen zorigaiztoko 
amaiera baino lehen jazotako gertakariak argi tzeko asmoz, 
horrelako kasuetan jarraitutako jardun publikoetan hobe 
daitez keen eremuak an tzemateko eta etorkizunean an tzeko 
emai tzak saihesteko.

Aztertutako gertakariak eta aldez aurretik egindako gogoetak 
kontuan harturik, 2013an Arartekoaren 2013ko mar txoaren 
4ko ebazpena eman zen. Horren bidez, ofizioz ko bi espe-
diente amai tzen dira, genero-indarkeria jasaten zuten eta 
bikotekide ohiek bortiz ki erasota hil ziren bi emakumeren ka-
suan emandako polizia arretaren zioz abiarazitakoak. Bertan, 
arlo horretan hobe daitez keen eremuak jaso dira.

1.5.  Genero-indarkeriaren biktimak 
diren emakumeek etxebizitza 
babestuetarako sarbidea izateko 
betekizunak

Ararteko erakundetik 2006. urtetik geroztik genero-indarke-
riaren biktimak diren emakumeek e txebizi tza babestuetarako 
duten sarbidea erregula tzen duen araua, E txebizi tza eta Gi-
zarte Gaietako sailburuaren 2006ko urriaren 4ko agindua, 
erreforma tzeko eskatu dugu. Besteak beste, uste dugu fun-
tsez koa dela agindu horrek erregula tzen dituen zenbait bete-
kizun malgu tzea; zehaz ki, haren irismen subjektiboa zabaldu 
behar da, bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarke-
riaren biktimak diren emakumeak ez ezik, familia-unitateko 
beste kide ba tzuen (esaterako, aitaren, semearen edo neba-
ren) indarkeria paira tzen dutenak ere barne har tzeko, zeren 
eta kasu horietan guztietan emakumeek arazo berbera baitu-
te, ho ts, e txebizi tzaz aldatu behar dute.
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Kontu horrekin lotuta, emakume baten kexa jaso dugu, 
genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeen tzako 
e txebizi tzen arloan ekin tza positiboko neurrien inguruan 
aipatutako arauari hel tzeko eskaera ukatu ziotelako. Izan 
ere, e txebizi tza baten titulartasunaren zati bat zeukan, bai-
na ezin zen bertan bizi, e txebizi tza horretan haren seme 
eta eraso tzailea zegoelako, emakumeak e txebizi tzaren 
erabilera laga bai tzion. Herri-administrazioaren eran tzuna 
Zuzenbidearekin bat datorren arren, kasu horretan, gure 
iri tziz, fun tsez koa da alde batetik administrazio eskudunei 
indarkeriaren biktimak diren emakumeak babesteko neu-
rrien aplikazioa haien banakako egoera kontuan izanda 
malgu tzeko bitartekoak ematea arauen bidez, eta bestetik 
ain tzat har tzea kexagileak bezala gizalegez kudea tzen oso 
zailak diren egoerak jasaten dituzten emakumeei lagun tza 
eta babesa emateko zerbi tzu espezializatuetara bideratu 
eta aztertu behar direla kasu horiek. Zen tzu horretan, kexa-
gilea bizi den lurraldeari (Biz kaia) dagoz kion foru-aldundiko 
zerbi tzuetara bidali dugu. E txebizi tza arloa azter tzen duen 
txosten honen atalean aipatu dugu kasu hori zehaztasun 
gehiagorekin.

2.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

EAEren esparruan 2013an genero-berdintasunaren arloan 
egon den erreforma azpimarragarri bakarra lehendakaria-
ren abenduaren 2ko 34/2013 Dekretuak (Euskal Autono-
mia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu 
eta alda tzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak 
finka tzen dituen Dekretua bigarren aldiz alda tzen duenak) 
urtearen amaieran eragindakoa izan da. Dekretu horrek 
Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeari ego tzitako 
egitekoekin eta bitartekoekin lotutako erreformak gauzatu 
ditu, emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei dagokie-
nez, Emakundek gai horri buruz ko politikak zuzen tzeko eta 
koordina tzeko zituen eginkizunak mantenduz baina arreta-
eredu berri bat diseinatuz, jadanik bazeuden zerbi tzuen 
bitartez. Eredu horrek bitarteko per tsonalen eta materialen 
berresleipena dakar, biktimen tzako zuzeneko arretaren eta 
kudeaketaren egitekoak herritarren tzako arretako depar-
tamentu-unitateetatik eraginkorragoak izan daitez keela 
egiaztatu ostean, horiek hurbilagoak eta espezializatua-
goak direlako.

Era berean, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako VI. Plan berria aipatu behar dugu. 2013ko abenduan 
amaitu da lan tzen, eta euskal herri-administrazio guztiek 
indarrean dagoen legealdian berdintasunaren alde lan egi-
teko jarraibideak ezarri ditu. VI. planak ekonomia-, poli-
tika-, gizarte- eta kultura-bizi tzaren eremu guztietan balioak 
alda tzeko lan egitearen aldeko apustua egin du, gizarteak 
berdintasuneran tz egitea susta tzeko; halaber, berdintasuna 
lor tzean aurrera egiteko erronkak adierazi ditu EAEko herri-
administrazioek jarraibide moduan erabil tzeko baliagarri 

izango diren hainbat helbururekin. VI. Planak berdintasune-
rako xedatu dituen helburuek erronkak ekarri dituzte, bai 
administrazioaren antolaketa edo barne-fun tzionamendua 
alda tzeko, baita gizartearekin lotutako erronkak ere, hala 
nola balioen aldaketa, emakumeen ahaldun tzea, eran-
tzukizun partekatuan oinarritutako gizarte-antolaketa eta 
emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea susta-
tzekoak. Ba tzuek eta besteek, hurrenez hurren, VI. Planaren 
egiturak oinarri hartu dituen bi gai handiak osa tzen dituzte: 
berdintasunaren aldeko gobernan tza hobe tzeko neurriak 
(berdintasun-prin tzipioa euskal botere publikoen antolaketan 
eta fun tzionamenduan bertan sar tzea) eta berdintasunaren 
arloan esku-har tzea, beharrez koa den balioen aldaketa eta 
emakumeen ahaldun tze per tsonala, kolektiboa eta soziala 
susta tzeko, eran tzukizun partekatuan oinarritutako gizarte-
antolaketan aurrera egiteko eta emakumeen aurkako indar-
keria desagerrarazteko.

Az kenik, aipatu behar da Eusko Jaurlari tzako Hez kun tza, 
Hiz kun tza Politika eta Kultura Sailak 2013. urtean Hez kun-
tza-sisteman hez kide tza eta genero-indarkeriaren preben-
tzioa lan tzeko Gida Plana onartu duela. Plan horren helburua 
transformazio-prozesua susta tzea da, eskola mistoko eredu-
tik hez kide tzan oinarritutako eskolaren eredura aurrera egite-
ko, sexuaren araberako estereotipoak eta rolak alde batera 
u tzita per tsonen garapen integrala bul tza tzeko eta genero-
indarkeriari aurrea har tzeko. Erakunde hau pozik dago eki-
men horrekin, gelan ikasleen berdintasunez ko harremanak 
erdie tsi, edonolako bereiz keria eta genero-indarkeria arbuia-
tu eta generoarekin lotutako joerarik gabeko orientazio aka-
demiko eta profesionalari bidea eman nahi baitio.

3.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak 

Arartekoan 2013. urterako egin dugun jarduteko planaren es-
parruan, arlo horretan nagusiki zer jardun egin ditugun azal-
duko dugu. Hain zuzen, agerian jarriko dugu zein tzuk izan 
diren Arartekoaren tzat gai nagusiak emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren eremuan:

3.1. Bilerak elkarteekin
Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan zenbait 
ikuspuntutatik lan egiten duten elkarteekin egindako bilera 
hauek azpimarratu behar ditugu:

3.1.1.  Emakumeen ikusgarritasuna artean 
defendatzen duen elkartea

Emakumeen ikusgarritasuna artean defenda tzen duen 
emakumeen talde batek, Plataforma con A izenekoak, 
arartekoarekin bilera bat eskatu zuen, euskal museoetan 
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emakumeen artelanak ikusezinak direla sala tzeko. Izan ere, 
haien ustez, gizonak nagusi diren lan-iner tzia batean jarrai-
tzen dute eta ez dute emakumeek egindako lanak euren 
erakusketetan eta aurkezpenetan sar tzeko beharrez ko ba-
liabideak jar tzen. Salaketa hori dela-eta, orain izapide tzen 
ari den kexa-espediente bat hasi da. Horren bidez, Eusko 
Jaurlari tzako Hez kun tza, Hiz kun tza Politika eta Kultura Sai-
lari euskal museo-sistema era tzen duten erakundeetatik 
bul tza tzen diren jarduera guztietan genero-ikuspegia sartu 
behar dela adierazi diogu. Era berean, talde horri EAEko 
Berdintasunerako VI. Plana lan tzeko prozesuan parte har-
tzea proposatu genion, eta planaren helburuetarako hain 
garran tzi tsua den eskaera hori berariaz gehitu genuen.

3.1.2.  Emakumeek alardeetan parte 
hartzea defendatzen duten elkarteak

Aurreko urteetan bezala, zenbait bilera egin ditugu, emaku-
meek alardeetan parte har tzea defenda tzen duten taldeen 
eskaerari eran tzunez, Irunen eta Hondarribian arrazoi ho-
rrengatik dagoen gataz ka eztabaida tzeko. Bilera horietan 
honakoei heldu diegu: alde batetik, urtero alardeak egi-
tearen ondorioz gerta tzen diren erakundeen (bi herrietako 
udalak eta Eusko Jaurlari tzako Segurtasun Saila) esku-har-
tzeekin lotutako alderdi zeha tzei; bestetik, kontu estrate-
gikoagoei, emakumeak alarde bietan erabat sar tzeko au-
rrera egiteko beharrez koa den gizartearen eta erakundeen 
lagun tza lor tzeko.

Talde horiekin egindako bileretan, Ararteko erakundeak, be-
rriro ere, gataz ka hori hasi zenetik egin dugun bezala, lan 
egiteko eta gure esku dauden bitarteko guztiak jar tzeko 
konpromisoa adierazi du, emakumeak Irungo eta Hondarri-
biko jaietan berdintasun osoz sar daitezen.

3.2.  Bilerak administrazio eta 
erakundeekin

Arlo horretan eragina duten esparruetan fun tzioak dituzten 
herri-administrazioekin egindako bileretatik hauek azpima-
rratu nahi ditugu:

3.2.1.  Ararteko erakundeak Etxeko tratu 
txarrak eta sexu indarkeria jasaten 
dituzten emakumeei harrera hobea 
egiteko erakundeen arteko  
II. Akordioaren Jarraipen Batzordean 
parte hartzea

Aurreko txostenetan dagoeneko jaso dugunez, 2011. urte-
tik Ararteko erakundeak E txeko tratu txarrak eta sexu in-
darkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko 
erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen Ba tzordean 
parte har tzen du –bai ba tzordean bai erakundeen arteko tal-
de teknikoan–, gure erakundearen ikuspuntua emateko hel-
buruarekin, genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeei 
zuzendutako jardun publikoen osotasunean sor daitez keen 

hu tsuneak edo arazoak agerian jar tzeko eta horiek hobe-
tzeko proposamenak egiteko.

2013. urtean Ararteko erakundeak ba tzorde horren eta ber-
tan sortutako erakundeen arteko talde teknikoaren bilera 
guztietan parte hartu du. Zenbait lan-bileratan, gure ikuspun-
tua eman dugu genero-indarkeriaren biktima diren emaku-
meen arretaren inguruan landuz joan diren zenbait alderdiren 
inguruan.

Erakundeen arteko bilera horietan, orain lan tzen ari diren 
lehentasun ba tzuk adostu dira, erakundeen arteko akordioa 
abiapuntu tzat hartuta lehentasun horiek uki tzen dituzten 
zerbi tzuetan eta administrazioetan dagoz kien aldaketak 
egitea ahalbidetuko duten oinarriak jar tzeko. Lehentasunen 
artean, hauek nabarmen tzen dira: gai horren inguruko ter-
minologia berrikusteko beharra, horrek ekar di tzakeen on-
dorio sozial eta juridikoekin; genero-indarkeriako egoeren 
an tzematea heda tzeko beharra; genero-indarkeriaren bikti-
mak direnen seme-alaba adingabeen tzako arreta; indarke-
ria jasaten duten emakumeak arta tzen dituzten per tsonak 
eta profesionalak generoan treba tzeko behar urgentea; 
genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeek justizia-
ra jo tzeko baldin tzak hobe tzeko beharra, esku-har tze pu-
blikoa emakumeei prozesu judizialetan zehar lagun tzera 
bideratuz; arlo horretan esku har dezaketen agente pu-
blikoen arteko koordinazioa areago tzen jarrai tzeko beharra. 
Erakundeen arteko talde teknikoa aipatutako lehentasunak 
gauza tzeko neurriak (planak edo programak) abian jar tzea 
bul tza tzen ari da.

3.2.2.  Erakundeen arteko lankidetza 
Emakunderekin eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Berdintasuneko 
Zuzendaritzarekin emakumeen 
berdintasuna alardeetan 
defendatzeko

Aurten, ohiko bileren bitartez, lankide tza iraunkor eta 
egonkorra izan dugu Emakunderekin eta Gipuz koako Foru 
Aldundiko Berdintasuneko Zuzendari tzarekin. Lankide tza 
horren helburua erakundeen arteko alian tza bat erdiesteko 
oinarriak era tzea da, Irungo eta Hondarribiko alardeetan era-
bakitasunez emakumeen eta gizonen berdintasuna lor tzeko. 
Erakunde honen ustez –eta horrela adierazi dugu jadanik 
hainbatetan–, emakumeen berdintasunerako eskubidea eta 
prin tzipioa argi eta garbi zalan tzan jar tzen duen gataz ka ba-
tek irauteak zinez oztopa tzen eta ahul tzen du gure sistema 
demokratikoa, eta euskal botere publikoek erabakitasunez 
heldu behar diote. Horretarako, aipatutako erakundeekin (gai 
horrek biak uki tzen baititu) ibilbide bat hasi dugu, eta horri 
esker igarri dugu erakundeen arteko estrategiak behar dire-
la eta alardeetako gataz ka hori bidera tzeko bide posibleei 
buruz gizartearen eta erakundeen adostasun berriak susta 
daitez keela. Emai tza zeha tzagoak ikusteko ekin diogun la-
nean sakondu beharko dela alde batera u tzita, Arartekotik 
oso era positiboan balora tzen dugu ekimen hori, orain arte 
ezezaguna izan den bide bat ireki duenez zalan tzarik gabe 
gure lagun tza osoa merezi baitu.
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4.

Herritarren 
eskubideek emakumeen eta 

gizonen berdintasunaren eremuan 
duten egoeraren balorazioa

Aurreko urteetan bezala, herritarrek ez dute kexa askorik 
egin sexuagatiko bereiz keriako arazoak edo euskal herri-
administrazioekiko harremanetan berdintasunaren arloko 
zailtasun bereziak sala tzeko. Horrek, alde batetik, adminis-
trazioaren jardutea berdintasun formala errespeta tzeari da-
gokionez zuzena dela erakusten du; hala ere, ezin dugu on-
dorioztatu herri-administrazioek eskura dauz katen bitarteko 
guztiak erabil tzen ari direla berdintasun formal hori erreala 
eta eraginkorra izan dadin.

 ■ Emakumeek kulturan parte har tzea

Egiaztapen horren erakusgarri dira herritarrek botere pu-
blikoei jardun gehiago eska tzeko egin dituzten kexak eta sa-
laketak, formalki aldarrikatutako berdintasun hori eraginkor-
tasunez gauzatu dezaten. Horren adibideak dira emakumeek 
kulturaren eta kirolaren arloan parte har tzeko zailtasunak 
dituztela eta ikusgarriak ez direla salatu dituzten kexak. Arlo 
horietan oraindik nabarmena da emakumeek ez dauka-
tela presen tziarik ezta ikusgarritasunik ere (esaterako, 
artean), edo partaide tzako eta onarpeneko maila ba-
tzuetarako sarbidea mugatuta dutela (hala nola kirol-
jarduera jakin ba tzuetan).

Testuinguru horretan, az ken urteotan dagoeneko adierazi 
dugu herri-administrazioek emakumeak historikoki oso 
presente edo ikusgai egon ez diren eremuetan haien 
partaide tza eta ikusgarritasuna susta tzeko bideak ireki-
tzen dituzten ekin tza positiboko neurriak abiarazteko 
erronkari aurre egin behar diotela gaur egun. Ondorioz, 
erakundeek ezinbestean ahaleginak egin behar dituzte 
genero-ikuspegiz jarduteko, ordez kari tza txikiago hori an-
tzemateko eta emakumeen tzako desberdintasun materia-
leko egoerak iraunarazten dituen gizarte-iner tziari era kon-
tzientean aurre egiteko berariaz ko borondateaz. Izan ere, 
desberdintasun horiek ezin dira onartu sexuen arteko ber-
dintasun osoa aldarrika tzen duen sistema batean.

 ■ Berdintasunez ko partaide tza alardeetan

Aurten ere txosten honetan gogorarazi behar dugu jai-
ekitaldietan parte har tzeko emakumeen nahia dela-eta 
sortutako gataz ka jakin ba tzuk konpondu gabe daudela 
oraindik; gataz ka horiek aspaldikoak dira, adibidez urte-
ro emakumeek Irungo eta Hondarribiko alardeetan parte 
har tzearen inguruan gerta tzen direnak. Horrek, tamalez, 
agerian jar tzen du arlo eta eremu ba tzuetan, gizartearen 
nolabaiteko babesaz, emakumeen desberdintasunek edo 
bereiz keriak irauten dutela, eta tartean dauden erakunde pu-
blikoek, jokabide horien pribatutasunean babestuta, ez dute 
gure sistema demokratikoan onartezinak diren egoera horiei 

az kena emateko erabakitasun nahikoaz jarduten. Erakunde 
gisa nabarmendu behar dugu ez garela geldituko euskal 
botere publikoek, bakoi tzak bere eskumenen arabera, 
kasu horiek agerian uzteko eta era proaktiboan jardu-
teko daukaten betebeharra bete arte. Izan ere, ekin tza 
positiboko neurrien bitartez arlo horietan emakumeen 
berdintasunerako eskubidea defenda tzeko ekimenen 
alde egin behar dute, eta jokabide horiei ez diete inolako 
babesik edo lagun tzarik eman behar, ez zuzenean ez ze-
harbidez. Gainera, beharrez koa da euskal erakunde guztiek 
herritarren sen tsibilizazioa eta kon tzien tziazioa susta tzea, 
emakumeak edozein gunetan bazter tzen dituzten jokabideak 
gure kulturatik, gure jaietatik eta gure tradizioetatik behin be-
tiko erauzteko.

 ■ Pobretasunaren feminizazioa

Alde batetik, azpimarratu behar dugu biztanleriaren maila 
ba tzuen pobre tze-egoera eragin berezia izaten ari dela 
emakumeengan, adineko, mendeko per tsona eta haur ge-
hienak haien ardurapean daudelako. Hortaz, emakumeek, 
bereziki guraso bakarreko familien titularrak direnek, krisi-
egoeran bereziki ahulak diren talde bat osa tzen dute eta 
horrela gure ingurunean ere aspaldi igarri zen prozesu bat 
areago tzen ari da, alegia pobretasunaren feminizazioa. 
Erakunde honen ustez, euskal botere publikoek pobre-
tasunaren feminizazio-prozesu hori ezagutu eta era kon-
tsekuentean jardun behar dute, emakumeak ahaldun tzeko 
–ekonomikoki, kulturalki eta sozialki– neurri berriak az-
tertuz eta abiaraziz, pobre tze eta gizarte-bazterkeriako 
egoerei aurre egiteko gizarte-agente estrategikoak bi-
hurtu ahal izateko. Egoera bereziki larrietan dauden emaku-
meek, adibidez emakume etorkinek edo ezgaitasunen bat 
duten emakumeek, apartekoak eta bereziki indar tsuak diren 
ekin tza positiboak abiaraz daitezela eska tzen dute, berdinta-
sun materialeko maila handiagoak lor tzeko eta haien gizarte-
bazterkeria saihesteko.

 ■ Genero-indarkeria

Az kenik, adierazi behar dugu genero-indarkeriaren ar-
loan emakumeen tzako arreta etengabe hobe tzeko asmoa 
agerrarazten duten aurrerapen aipagarriak dauden arren 
–esaterako, polizia-arretaren esparruan batez ere gertatu 
den moduan– indarkeriaren infernua paira tzen duten eta 
amaiera emateko erabakia har tzen duten emakumeek 
zailtasun handiak dituztela oraindik ere. Zailtasun horiek 
testuinguru hauetan sor tzen dira batez ere: prozesu judi-
zialetan, e txebizi tzaren arloan eta lanerako sarbidean. 
Hala eta guztiz ere, orobat onartu behar dugu Euskadin es-
parru horretan egiten den erakundeen arteko lan han-
dia ezinbestekoa dela zailtasun horiek an tzemateko eta 
emakumeei indarkeriatik atera tzeko prozesu zail horietan 
lagun tzeko bitarteko egokienak presta tzeko. Emakundek 
gai hori koordina tzeko egin duen erakunde-berregiturake-
tak emakumeen tzako lagun tza eta zuzeneko arreta haien-
gandik hurbilago dauden zerbi tzuen esku u tzi ditu, formula-
zioan koherentea da eta hurrengo aldian etengabe ebaluatu 
beharko da.
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