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Indarkeria matxistatik libre egongo den gizartearen alde
Azaroaren 25a dela eta, desagerrarazteko Nazioarteko Eguna, berriz azpimarratzen
dugu indarkeria mota honen izaera estrukturala eta gure konpromisoa agertzen dugu
indarkeria matxistatik libre egongo den gizarte baten alde. Era berean, nazioarteko
zuzenbide-esparruarekin bat, berresten dugu badagoela loturarik genero-arrazoiek
eragindako bazterkeriaren eta indarkeria matxistaren artean. Indarkeria matxistak
eragindako biktimei eta hartatik bizirik irtendakoei laguntza-zerbitzua bermatzea ez
ezik, beharrezkoa ere bada esku-hartzearen plano guztietan jarduketak planteatzea:
Prebentzioa, Detekzioa, Arreta, Babesa, Koordinazioa, Justizia, eta Erreparazioa ere
bai.
Indarkeria matxistatik libre egongo den berdintasunezko gizarte bat eraikitzeko dugun
konpromisoa oinarritzat hartuz, dagokigun erronka da erreparazio-eskubidea
indarkeria matxistari emandako erantzunean sartzeko. Horretarako, eskura izan behar
ditugu indarkeriaren eta berorren adierazpide guztien inpaktuak ikusarazten
lagunduko duten baliabideak, deslegitimazio soziala xede harturik. Beharrezkoa da
ahotsa eta protagonismoa ematea, bai indarkeria matxistaren biktimei bai berorien
elkargune diren elkarteei, erreparazio-bideak proposatzeko duten zilegitasuna aitortze
aldera.
Erreparazio honen helburua indarkeriaren biktimak eta hartatik bizirik irtendakoak
guztiz osatzea izan behar da. Hortaz, barne hartu behar du inplikaturiko zerbitzu eta
sistema guztiak hobetzea, nola-eta horiek guztiak sistematikoki aztertuz.
Aurten ere, Hego Euskal Herrian indarkeria matxistaren datuek gorantz jarraitzen dute,
eta % 18,2 handitu dira 2016. urtean 2015. urtearekin alderatuta. Emakume asko, eta
askotan ahaztu egiten ditugun haien seme-alabak hil egin dituzte aurten, eta sexuindarkeriako kasu asko ere izan dira, batez ere udako herri-festetan. Ildo horretan,
bereziki kezkatzen gaituzte gazteengan gertatzen diren botere-erlazioak, askotan
kontrola, gehiegikeria eta, zenbaitetan, indarkeria fisiko eta sexuala barne.
Aldi berean, oihartzun txikia duten indarkeria-adierazpenak daude, horiek
normalizatzen dituztenak eta emakumeen kontrako desberdintasunak eta bereizkeria

iraunarazten dituztenak; indarkeria sinbolikoaren kasua da, komunikabideen,
publizitatearen edota musikaren bitartez sortzen dena, emakumeak zapaltzen dituzten
arauak eta esanak ezarriz, edota indarkeria ekonomikoaren kasua, soldata txikiagotan,
lan-baldintza txarragotan eta abar islatzen dena.
Beraz, beharrezkoa da indarkeria-adierazpenen arrazoietan sakonduko duen ahalegin
bat egitea, emakumeen ekiteko ahalmenak onartuz, haien erruduntasuna gaitzetsiz eta
indarkeria matxistarik gabe bizi ahal izan daitezen lagunduz. Eta horretarako
ezinbestekoa da gure gizarte-ereduaren egitura-aldaketa bat egitea; hori ez egitea
bidezko aldaketa baten aldeko konpromisoari uko egitea izango litzateke.
Eta zeregin hori, gure egin behar dugun konpromiso hori, gizartea osatzen dugun
agente guztiok egin behar dugu, bestela indarkeria matxistari eusten jarraituko
genukeelako. Denon erantzukizuna delako bakoitzaren eragin-eremutik aurre egitea
sortzen edo babesten ari den indarkeria matxista amaitzeko: erakunde publikoak,
kultura-agenteak, komunikabideak, lan-arloko agenteak eta agente ekonomikoak.
Baina pertsonek, familiek, adiskideek, kolektiboek eta arduradun publikoek ere
zuzeneko erantzukizuna dute.
Beraz, emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Egun honetan, honakoa
agertzen dugu:
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Gure konpromisoa agenda politikoan indarkeriak eragindako emakume
biktimekiko erreparazio-eskubidearen aitortza eta horri buruzko hausnarketa
sartzeko, guztiz osatu daitezen eta indarkeriarik gabeko bizitza-eskubidea
gauzatu ahal dezaten.
Gure konpromisoa udaletan plan eta neurri estrukturalak hedatzen eta
hobetzen jarraitzeko edo, hala badagokio, abian jartzeko, indarkeria matxistari
aurre egitea xede, emakumeen kolektiboekin eta kolektibo feministekin
batera, bai halaber gizarte zibilarekin eta herritarrekin oro har.
Gure konpromisoa gizartean aldaketa estrukturala bultzatzeko, hartara herrierakundeak, komunikabideak, lan-, kultura-, gizarte- eta ekonomia-esparruko
eragileak zein gizarte osoarenak inplikatu daitezen.
Eta gure ardura, indar politiko guztien eta erakundeen adostasunaren bitartez,
beharrezkoak diren baliabideak eskura izan daitezen, xedea izanik indarkeria
matxista gure gizartetik desagerrarazten aurrera egitea.
Aretxabaletako udala, izateko eta izendatzeko modua orekatzeko xedez,
aurrerantzean “indarkeria matxista” adiera erabiliko dugu, adituek hori
erabiltzen baitute modu normalizatuan.
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2018ko aurrekontuak definitzeko unean, berdintasun-unitateei beharrezko
baliabide tekniko eta ekonomikoak emango dizkie, eta unitate horiek
egonkortu eta indartzeko konpromisoa hartzen du.
Aretxabaletako udalak Foru Aldundiari eta Emakunderi eskatzen die emakume
eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu-partidak eta
berdintasun-zuzendaritzak sendotzeko, epaitegietako genero-unitateak
indartzeko eta indarreko legeria berraztertzeko konpromisoa hartzeko.

