
 

 

 

MANIFESTUA. 

POZEZ BIZITZEA MEREZI DUEN MUNDU BATEN ALDE. 

INDARKERIA MATXISTEN AMAIERAREN ALDE. 

 

Azaroaren 25a Emakumeen aurkako Indarkeria Mota Guztiak Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna 
da, eta Nafarroako Berdintasunaren aldeko Emakumeen eta/edo Feministen Erakundeen 
Koordinakundeak (COMFIN) bat egiten du egun honetako aldarrikapenarekin: emakumeok 
indarkeriarik gabeko eta bakean bizi ahal izatea. 

Emakumeen aurkako indarkeria emakume izateagatik emakumeen aurka egiten dena da, eta, 
14/2015 Foru Legeak emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko jasotzen duen bezala, izaera 
fisiko, psikologiko, sexual edo ekonomikoko kalteak edo sufrimenduak eragiten ditu, eta era 
askotakoak dira: feminizidioak, sexu-jazarpena, erasoak, emakumeen genitalen mutilazioa, 
salerosketa, sexu-esplotazioa, prostituzioa, pornografia, behartutako ezkontzak, etab. 

Amelia Valcarcel filosofoak dioen bezala, indarkeria matxista patriarkatuaren beso armatua da, eta 
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun estrukturalari eusten dion tresna da, emakumeen 
eta gizonen arteko desberdintasun estrukturalak mendeko posizioan kokatuz, eta gizonak beren 
pribilegioei eusteko indarkeria erabiltzen duten botere-egoeran kokatuz. 

Berdintasun formala lortu duten gizarteek, hala nola gureak, berdintasuna sustatzen duten eta 
emakumeen aurkako indarkeria bilatzen duten tresna arauemaileak dituzte; hala ere, oraindik ez 
dugu lortu berdintasuna erabatekoa den eta indarkeria iraganeko amets txar bat baino ez den 
gizartea. 

Aurrera egin behar dugu, araudiari dagokionez ez ezik, beharrezkoa den eraldaketa sozialari 
dagokionez ere, hezkuntzaren, sentsibilizazioaren eta eragin politikoko ekintzen bitartez, emakume 
guztien herritartasun osoa aitortzea ahalbidetuko duen aldaketa horretan, gure eskubideak aitortuz 
eta bermatuz eta pribilegio patriarkalak amaituz. 

Eta oraindik eremu ilun asko geratzen zaizkigu, emakumeen aurkako indarkeria mota asko, 
mugimendu feministak argitu behar dituenak modu zehatzean eragin eta desagerrarazi ahal izateko. 
Horregatik, mugimendu feministak eta gizarte zibilak CEDAW Sombra Txostenak deiturikoak egiten 
dituzte, Estatuak Emakumearen aurkako Diskriminazio mota guztiak (CEDAW, ingelesezko siglak) 
ezabatzeari buruzko Konbentzioa betetzen duela zaintzeko eta haren jarraipena egiteko mekanismo 
gisa. 

Aurten, 2022an, txosten horietako bat idatzi da, erakunde feministek oraindik sinatzeko prozesuan 
dagoena, eta datorren urtean CEDAWen aurkeztuko dena, eremu ilun horiek adieraziz eta 
Espainiako Estatuak 1983an berretsi zuen Emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak 
ezabatzeari buruzko Konbentzioa ez betetzeak gori-gori jarraitzen duela adieraziz.  



 

 

- Genero-indarkeriaren aurkako Estatu Itunean jasotako neurrien betetze-maila txikia. 

- Erakunde-indarkeria: defentsa-gabezia eta babesgabetasun judiziala, genero-indarkeriaren biktima 
diren amen jazarpen judiziala eta kondena, eta behar bezalako prestasunean huts egitea. 

- Sexu-indarkeria: sexu-delituen zigorgabetasun handia, sexu-indarkeriaren biktimei laguntzeko zentro 
espezializatu gutxi. 

- Ziberindarkeria: Internet bidezko ziberindarkeria- eta jazarpen-delituen gorakada, batez ere 
adingabeen aurka zuzendutakoak. Oraindik ez dago protokolo egokiturik. 

- Indarkeria bikarioa areagotzea. 

- Prozesuan inplikatutako operadoreek (poliziek, eragile judizialek eta abarrek) salaketa gutxi jartzea, 
eta biktimen babesgabetasuna eta birbiktimizazioa. 

- Sexu-erasoak areagotzea, “mendekotasun kimikoa”-ren bidez. 

- Ez dago emakume-salerosketa-ren biktimentzako deribazio-protokolo nazionalik, ez dago 
prostituzioaren publizitateari buruzko arau-esparrurik, eta ez dago neurri zehatzik prostituzio-
eskaerari pizgarriak kentzeko. 

- Sexu- eta ugalketa-eskubideei dagokienez: langileen informazio eta prestakuntza eskasa sexu- eta 
ugalketa-osasunari buruz; alborapenak osasun-arretan; metodo antikontzeptiboetarako 
irisgarritasun arbitrarioa (egoera administratibo irregularrean dauden emakumeak osasun publikotik 
kanpo gera daitezke); oraindik bermatu gabeko HBErako sarbidea emakume guztientzat, 16 eta 18 
urte bitartekoentzat barne; Emakumeen Genitalen Mutilazioaren aurkako Estatuko Protokoloaren 
aplikazio aldakorra, besteak beste. 

- Hezkuntza: ez da neurri eraginkorrik hartu hezkuntzan genero-joerak ezabatzeko, eta oraindik ere, 
finantzaketa publikoarekin, sexuaren arabera bereizten duten ikastetxeak daude. 

- Eskubide ekonomiko eta sozialak: soldata-arraila mantentzen da, eta lan-prekarietateak gehiago 
eragiten die emakumeei, etxeko lanak eta zaintzak emakumeen ardurapean daude, eta pandemian 
zehar etxean egoteak haien aurkako indarkeria-egoera asko eragin ditu. Bestalde, pobreziaren 
feminizazioa areagotzen da. 

- Parte-hartzea: emakumeen parte-hartzea oztopatzen duten diskurtso ukatzaileak onartzen dira, eta, 
aldi berean, emakumeen elkarteentzako eta/edo elkarte feministentzako dirulaguntzak murrizten 
edo desagertzen dira hainbat autonomia-erkidegotan. Txostenean ikusten da, halaber, emakumeen 
partaidetzarako espazio formalak ahuldu egin direla, hala nola Berdintasun Kontseiluak. 

Erakunde-, sexu-, psikologia-, hezkuntza-, ekonomia- eta gizarte-indarkeria mota horiei guztiei 
Covid-19areneragina gehitu behar izan zaie, emakumeentzat eta gizartearentzat etsipenezko 
egoera bat marrazten lagundu baitu. 

Hala ere, ez dugu atzera egingo. Emakumeok antolatuta gaude eta elkarrekin lan egiten jarraituko 
dugu, eta horrela bakarrik lortuko dugu, mugimendu feministaren sare-lanaren bidez, POZEZ 
BIZITZEA MEREZI DUEN MUNDU BATEAN! 
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