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AZAROAK 25, EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA EZABATZEKO
NAZIOARTEKO EGUNA
Azaroaren 25a, emakumeen kontra burutzen den indarkeria mota oro, guztiz onartezina dela
esateko eguna da; gainera, indarkeria sortzen duten eragile eta egitura guztiak errefusatzen
ditugula esateko eguna da, eta gure herrian ez dugula ez bakerik ez normalizaziorik izango
emakume izate hutsagatik emakumeak hiltzen eta erasotzen jarraitzen den bitartean aldarrikatzeko
eguna. Horregatik, egun honetan erakunde publikook, borroka horretan dugun lehentasunezko
eragile-izaera berretsiz, konpromiso zehatzak hartu behar ditugu.
Beraz, Muxikako Udala osatzen duten taldeek honako adierazpen instituzional hau aurkezten dute:
ZlOA:
Azaroaren 25a "Emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna" dela-eta,
Muxikako Udal honek, bere egiten du gure lurralde, herrialde eta herriak, indarkeria matxistarik
gabeko gune gisa eraikitzeko ardura. Eta lehentasunezko konpromiso politikoa berresten du
indarkeria mota horren adierazpen guztien kontrako borrokan, egiturako jatorriaren eta betikotzen
duen normalizazioan eraginez, orden sozial patriarkala ezinbestez aldatzeko eta, emakumeak libre
biziko diren justizian eta berdintasunean oinarritutako elkarbizitza eta emakumeen eta gizonen
arteko harreman ereduak errealitate bihurtzeko xedez.
Aparteko une batean bizi gara, non osasun-egoerak foku guztiak bereganatu dituen eta gure
bizimoduan eragin handia izan den. Egoera zaurgarria dauden pertsonak bereziki kaltetuak izan
dira, horien artean indarkeria matxistaren biktimak. Konfinamenduan emakumeek eutsi duten
egoera modu bortitzagoan azaleratuko da gero, zantzu guztien arabera. Alde batetik, zerbitzu askok
funtzionamendua aldatu dute, beste batzuk gelditu egin dira eta beste batzuek baliabideak
desbideratu dituzte, zuzenean edo zeharka. Bestetik, eta aurreko krisietan gertatu zen bezala,
jendarte-estres handiagoak eta jendarte-gehiengoen bizitzaren prekarietate orokorrak
erasotzaileen indarkeria areagotzea ekarriko du, eta emakumeek autonomia gutxiago izango dute
erabakiak hartzeko.
Konfinamenduak, alde batetik, zerbitzuen prestazioan alterazio bat eragin du, eta, bestetik, ondorio
psikologikoak eta bestelakoak eragin ditzake emakume eta haurrengan, haien prozesuak eten egin
baitira, eta, aldi berean, etxean indarkeria-mota eta -adierazpen desberdinak jasan baitituzte.
Orain, lehentasunezkoa da jakitea, indarkeria matxistari dagokionez, nola eragiten dien krisi honek
emakumeei, haien seme-alabei, eta sexu-genero sistemaren aurreko disidenteei, zer modu berri
sortu diren, zer eredu aldatu diren, zer adierazpen areagotu diren... Litekeena da indarkeria
matxistak beste bazterkeria- edo indarkeria-elementu batzuekin elkarreragiten duen kasu
konplexuagoei erantzuteko beharra areagotzea. izan ere, bikotekideek, bikotekide ohiek edo beste
gizon batzuek emakumeengan zuzenean eragindako indarkeriaz gain, krisi honetan beste
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indarkeria-mota batzuk areagotuko dira, hala nola ekonomikoa. Erakunde gisa, gure betebeharra
da emakume eta seme-alaba guztiek beren egoerarako arreta egokiena jasotzen dutela bermatzea.
Krisia ezin da aitzakia izan aurrekontuak izozteko edo murrizteko. Indarkeria matxistaren
pandemiak lehentasuna izaten jarraitu behar du, eta, beraz, prebentzioa lantzen jarraitzeko, arreta
egungo egoerara egokitzeko eta erreparazioa alde batera ez uzteko beharrezkoak diren baliabide
guztiak konprometitu behar ditugu. Arazoaren sustraian eragina izango duten ekimen integralak
abiaraziz bakarrik lortu ahalko da arazoa desagerrarazten aurrera egitea.
Eta, beti bezala, mugimendu eta aditu feministen eskutik egin behar dugu. Krisiaren lehen unetik
ahotsa altxatu duten horiek, konfinamenduan gatibu hartuta arrisku-egoeran zeuden emakumeei
eta euren seme-alabei arreta emateko eskatu dute, eta behin deskonfinamendua iritsitakoan
emakumeengan izango zituen ondorio bereiziak begien bistatik ez galtzeko.
Gogoan dugu, halaber, aurten Euskal Herrian hil dituzten 4 emakumeak, denak konfinamenduaren
hilabeteetan. Lanean jarraitu behar dugu, denok, horrelakorik berriro gerta ez dadin. Errealitate
sozial larria da, denoi interpelatzen gaituena, ezin dugu eta ez dugu beste alde batera begiratu
behar. Erakundeok erantzukizun berezia dugu horretan.
Horregatik, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egun honetan, sendo adierazi nahi dugu
Euskal Herria feminista, justu eta ekitatezko baten aldeko aldarrikapena, bide horren eraikuntzan
honako konpromiso hauek gure gain hartuz:
PROPOSAMENA:
1.
Muxikako Udal honek eta berau osatzen duten; Muxika, Ibarruri eta Gorozikako herriek,
Emakumeen Munduko Martxak bultzatutako indarkeria matxistaren aurreko erantzun-protokoloa
bere egiten du.
2.
Muxikako Udal honek eta berau osatzen duten; Muxika, Ibarruri eta Gorozikako herriek,
konpromisoa hartzen du COVIDl9aren krisiak indarkeria matxistetan izan ditzakeen
eraginak
aztertzeko,
aldundiekin, Berdintasunerako
Nafarroako
Institutuarekin/Emakunderekin eta mugimendu feminista eta emakume-elkarteekin koordinatuta,
eta horiei aurre egiteko beharrezkoak diren ekintzak identifikatzeko.
3.
Muxikako Udal honek eta berau osatzen duten Muxika, Ibarruri eta Gorozikako herriek,
konpromisoa hartzen du aurreko puntuan identifikatutako beharrei behar bezala erantzuteko
beharrezkoak diren programak/neurriak/zerbitzuak martxan jartzeko edo indartzeko.
4.
Horretarako, Muxikako Udal honek ez du murrizketarik egingo 2021eko aurrekontuetan eta
beharrezkoak diren partidak handituko ditu.
5.
Indarkeria matxistei erantzuteko koordinazio protokoloa izan ezean, Muxikako Udal honek,
eta berau osatzen duten Muxika, Ibarruri eta Gorozikako herriek, egiteko konpromisoa hartzen du,
herrialdeko/erkidegoko berdintasun instituzioekin batera eta egungo egoerara egokituta,
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mugimendu feministarekin, emakumeen kolektiboekin eta beste kolektibo sozial batzuekin batera
modu parte-hartzailean.
6.
Muxikako Udal honek eta berau osatzen duten, Muxika, Ibarruri eta Gorozikako herriek, Foru
Aldundiari eta Emakunderi / Nafarroako Berdintasunerako Institutuari eskatzen die emakume eta
gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu-partidak handitzeko, berdintasunzuzendaritzak eta epaitegi espezializatuak modu iraunkorrean sendotzeko eta indarreko legeria
berraztertzeko konpromisoa hartzeko, nagusiki COVID19ko krisiak eragina berezia izan duen
esparruetan.
7.
Muxikako Udal honek, Muxika, Ibarruri eta Gorozikako herritarrentzako, eta bereziki
emakumeentzako, dauden baliabideen gaineko informazioa eskuratzeko bideak erraztuko ditu eta
dagokion lurralde mailan, indarkeria matxistaren kontrako zerbitzu-sarearen funtzionamendu
egokia, elkarlana eta koordinazioa indartuko du (osasun krisiari egokituta), beti ere, kontuan hartuz
adin txikikoak eta biktimen seme-alabak.
8.
Muxikako Udal honek, Muxika, Ibarruri eta Gorozikan pandemiaren garaian sortu ziren
tokiko zaintza-sareak babestuko ditu, bai eta, oro har, herri-kolektiboen lana ere, indarkeria
matxisten inguruko prebentzio eta sentsibilizazioko ekintza komunitarioak indartzeko eta
bultzatzeko, egungo egoerara egokituta.
9.
Muxikako Udal honek, Muxika, Ibarruri eta Gorozikako neskei, gazteei eta emakume helduei
zuzendutako (eta egungo egoerari egokitutako) jabekuntza jarduerak abiatuko ditu, besteak beste
ondorengo gaiak jorratu ahal izateko modu iraunkorrean: autodefentsa feminista, bikote
harremanak eta harreman sexu-afektiboak, amodio erromantikoak, sexualitate libreak, etab.
10.
Muxikako Udal honek, Muxika, Ibarruri eta Gorozikako nerabeei eta gazteei zuzendutako eta
egungo egoerari egokitutako sentsibilizazio eta formazio jarduera iraunkorrak abiatuko ditu
emakume eta gizonen arteko harreman parekideak sustatzeko xedez, zehazki: hezkuntza sexuafektiboa lantzeko, indarkeria matxisten askotariko adierazpenak desnaturalizatzeko, baiezko
onespena lantzeko, maskulinitate ereduak lantzeko, etab.
11.
Muxikako Udal honek, Muxika, Ibarruri eta Gorozikako herrietan indarkeria matxista jasan
duten emakumeen erreparazio eskubidea lantzeko egungo egoerari egokitutako jarduera
iraunkorrak martxan jarriko ditu bastaren artean, omenaldiak, zineforumak, bisibilizazio ekimenak
(kaleen izenak edo jardunaldiak, kasu), kalte-ordainketak, akonpainamendu soziala, etab. jasoz.
12.
Erakunde honetatik, hau da, Muxikako udaletik eta berau osatzen duten; Muxika, Ibarruri
eta Gorozikako herrietatik, borroka feministaren alde hartu dugun konpromisoa berretsi nahi dugu,
indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean.
13.
Bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25erako deitutako mobilizazioekin, eta
jendarte osoari ere dei egiten diogu mobilizazio horretan parte har dezan.
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