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Topaketaren aurkezpena eta helburua
SAREA JOSTEN ekimenaren abiapuntuan Mugarik Gabek 2010 urtean abiatutako
“Indarkeria Matxistei aurre egiten diegu, Patriarkaturik Gabe denok Jabe” kanpaina
dago. Indarkeria matxista guztiak ikuspegi orokor eta egiturazko batekin borrokatzea
zen kanpaina honen helburua. Orduan egin genuen apustua jendartea sentsibilizatzeko
ikuspegi hezitzaile batekin abiatu genuen, aurrera egin ahala emakumeen gizaeskubideen urraketa sistematikoa salatuko zuen eragite politikorako estrategia bat
garatzeko beste mugimendu sozialekin batera eta mugimendu feminista aliatu nagusi
bezala hartuta. Ahalegin honetan egindako azken ekimen ikusgarriena 2013ko
ekainean Bilbon egin zen Emakumeen Giza-eskubideen Nazioarteko Auzitegia. Euskal
Herria 2013, Viena +20 izan zen. Hala Auzitegia bera, nola proposatu ziren eragiteko
bestelako ekintzek agerian utzi zuten Estatuan indarkeria hauen egungo egoera
salatzeko estrategiak aztertu eta indartu egin behar zirela, bai eta salaketa zein
alternatibak lantzeko estrategiak berrikusi eta birdefinitu beharra zegoela ere.
Testuinguru honetan sortu zen Herritartasun Aktiboaren Programa lantzeko aukera.
Programa honen bidez, indarkeria matxista desagerrarazteko antzeko moldeetan lan
egiten duten Estatuko beste erakundeekin batera lan egitea proposatzen genuen,
eragite handiagoa erdiesteko azterketak, estrategiak eta elkarrekin lan egiteko aukerak
partekatzeko modu bezala.
Landuko dituen arlo nagusien bidez, Herritartasun Aktiborako Programak jendarte zibila
laguntzeko helburua du: demokrazia, giza-eskubideak, diskriminaziorik eza, gobernu
ona eta gardentasuna, arrazakeriaren, xenofobiaren, desberdintasun sozialen,
pobreziaren eta bazterketaren aurkako borroka, bai eta GKE txikien oinarrizko
ekimenak, parekidetasuna eta genero indarkeria ere. Hiru eragileren elkarlanean
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oinarritutako ekimena da Programa hau: Europako Ekonomia Espazioaren Finantza
Mekanismoa (finantzatzailea), Espainiako Gobernua (finantzazioan laguntzailea) eta
Ekimen Sozialerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Plataforma (eragilea). Programa
honen erronka nagusiak demokrazia parte-hartzailea, giza-eskubideen sustapena eta
inklusio soziala dira.
SAREA JOSTEN proposamenak bi ardatz nagusi ditu:
-

Indarkeria Matxisten gaineko eragite-politikorako estrategien elkartruke eta
azterketarako espazioak sortzea. Lau lurralde-espazioetan zehazten da (EH,
Katalunia, Madril eta Andaluzia), bai eta espazio orokor batean ere, 2015eko
ekainean Bilbon egikarituko dena.

-

Eragiteko agenda eta balizko ekimen komunak zehazteko kolektiboen arteko
artikulazioa indartzea lurraldeka edo/eta Estatu mailan. Topaketek eurek lurraldeen arteko desorekekin bada ere- mugimendu feministaren, GGKE-en,
sare ezberdinen, jendarte-ekintzarako erakundeen, zein bestelako mugimendu
sozialen zein instituzio publikoen arteko elkartrukea eta aliantza ahalbidetuko
dute. Helburua ekaineko topaketan zenbait adostasun edo eta eztabaidarako
proposamen era kolektibo batean mahai-gaineratzen hastea da, Indarkeria
Matxisten aurkako eragite-politikorako ekintzak jasoko dituen agenda bat -edo
antzeko planifikazio bat- osatu ahal izateko.

Testuinguru honetan Málagako CEIM, Madrileko MZD eta Bartzelonako Cooperacció
ekimenekin ari gara lanean gai hau indartu, aztertu eta estatu mailako sare baten
osaketarako aldagaiak baloratzeko. Erakunde hauetako bakoitzak egin beharreko lana
euren lurraldean koordinatuko du.

SAREA JOSTEN topaketa Euskal Herrian
2014ko azaro eta abenduan SAREA JOSTEN Euskal Herrian topaketa lau elkartrukeespazioak gauzatu dira eta instituzio publikoek, mugimendu sozialek, GGKEek eta
erakunde feministek zein indarkeria egoerak bizi dituzten emakumeekin lan egiten
duten esku-hartze sozialerako erakundeek parte hartu dute.
Topaketaren helburuak
Espazio hauen helburu nagusia ez da soilik Indarkeria Matxisten Euskal Herriko
egoeraren diagnostiko bat egitera mugatu, baizik eta entitate parte-hartzaileek
problematika honen konponbidea erdiesteko bidean topatutako arazo eta mugapenen
balorazioak partekatzea eta euren esperientzietatik egoki jotzen dituzten
eraldaketarako proposamenak ezagutzea (izan proposamen hauek ekintza zuzenari
lotutakoak zein mobilizazio sozialari lotutakoak...). Helburua ez da behin betiko
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soluzioak ematea izan (are eta gehiago inplikatutako talde anitzen parte-hartzerako
zailtasunak kontuan hartzen baditugu), bai ordea Indarkeria Matxisten aurkako
borrokan (izan maila orokorrean zein gertuko testuinguruetan) aurrera egiten
jarraitzeko premia biziari eta eztabaidari ekarpen garrantzitsu bat egitea.
Hau horrela izanagatik, egindako lau topaketetan atera diren balorazioak, ideiak eta
proposamenak sistematizazio honetan bildu ditugu;
hausnarketa, elkartruke,
artikulatzeen indartzea eta soluzio estrategien berrikuspena elikatzen jarraitzeko
asmoarekin.

Parte-hartzaileak 1
Taldea
Instituzio Publikoak

Data
2014ko urriak 7

Mugimendu sozialak

2014ko urriak 7

GGKE-ak eta 3. sektorea

2014ko urriak 8

Mugimendu feminista eta
esku-hartze sozialerako
erakundeak

2014ko azaroak 21

Parte-hartzaileak
Getxoko Berdintasun Arloa, Bizkaiko Foru
Aldundiko Emakume zerbitzua, Bilboko
Udaleko indarkeriaren arretarako zerbitzua,
Abadiñoko Udaleko Berdintasun Arloa,
Emakumeenganako Indarkeriarekin
amaitzeko Emakundeko Arloa.
“Posada de los Abrazos” kolektiboa,
Munduko Emakumeak eta Kfeminista, Bakea
eta Elkartasuna, Desazkundea taldeko
Feminismoak,
CEAR
Euskadi,
LAB
sindikatuaren
Emakume
Arloa,
ESK
sindikatuaren
Emakume
Arloa,
CCOO
sindikatuaren Emakume Arloa, UPV-EHUko
irakasleak eta Hegoa.
Gipuzkoako Medicus Mundi, Bizkaiko Medicus
Mundi, Setem Hego Haizea, Aizan, Euskadiko
GGKEen Koordinadorako Genero lantaldea.
Feministalde, Maitena Monroy (autodefentsa
feminista eta indarkeria egoerei aurre egin
dioten taldeei laguntza), Argitan, “Brujas y
diversas”, Basauriko Emakumeen Elkartea,
norbanako bezala parte hartu duten
indarkeriaren
biktima
izan
diren
emakumeekin lan egiten duten emakumeak.

Ideia eta proposamenak sistematizatuz
Edukiak modu honetan multzokatu ditugu:

1
Parte-hartzaileen izenak ez ditugu jaso talde eta instituzioen partaidetza lehenesteko eta zenbait
kasutan pertsonek norbanako bezala parte hartu dutelako, euren esperientzia partekatuz baina partaide
diren
erakundeen
ordezkari
bezala
aritu
gabe.
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-

-

Alde batetik, egungo testuinguruan -Euskal Herrian zentratuta- indarkeria
matxisten aurkako borrokan ezinbestean landu beharreko aldagaiak (erakunde
sozialek zein instituzio publikoek bakoitza bere aldetik).
Eta beste alde batetik, helburu hau duten artikulazioen azterketa eta
proposamen zehatzak.

Indarkeria matxisten aurkako borrokan ezinbestean landu beharreko
aldagaiak
Espazio hauetan hainbat erakunde sozialekin lan egin dugu (feministak, GGKEak,
mugimendu sozialak, indarkeriaren arretarako erakundeak), eta hauek dira mahaigaineratu diren gai estrategiko nagusiak. Aintzat hartu behar da espazio hauek eta
euretan parte hartu duten pertsonak ere oso anitzak izan zirela, eta beraz, partaide
guztiek ez dutela zertan hemen jasotako eduki guztiekin bat egin behar.
Genero indarkeria kontzeptua birpentsatu beharra
Mugimendu feministak sarri aldarrikatu du egungo legea zabaldu beharra dagoela
genero indarkeria kontzeptuan bikote edo bikote ohiaren testuinguruan ematen den
indarkeriatik haragokoa ere jasotzeko. Aldarrikapen horretaz gainera, topaketetan
nabarmendu da genero indarkeriaren kontzeptua birpentsatu beharra dagoela egungo
testuingurutik eratorritako behar berriak jaso ditzan eta arautegietan jasotako
indarkeria moten multzoa handitu dadin indarkeriaren biktima diren emakume guztiek
dagozkion onura legalak jaso ditzaten. Topaketetan hizpide izan ditugu onura hauek
jasotzeko zailtasunak dituzten kolektiboen egoera: arazo mentalak dituzten
emakumeak, toxikomanoak, egoera administratibo irregularrekoak eta sexu-langileak,
zeinentzako ez dagoen behar adina baliabide eta zerbitzu.
Zentzu horretan, emakumeenganako indarkeriaren beste esparru batzuk ere
nabarmendu dira: lan-mundutik eta instituzioetatik ematen den arlo ekonomikoarekin
eta pobretzearekin lotutakoak besteak beste (Lanbideren aurkako kanpaina bat dago
abian laguntzak jasotzeko darabiltzaten baldintza eta politikengatik). Esparru honetan
ere egoera bereziki larriak ematen dira, hala nola etxeko langile emakumeenak
(jendartean ez diogu behar bezala erantzuten zaintza-lanen problematikari, eta inolako
bizitza pribatua izateko aukera ukatuz emakumeak -makina hutsak balira bezalaetxeetan giltzapetuta egoteko kontratatzen ditugu). Adibide honen bitartez lan egoera
esklaboak ikusgarri egiten ditugu, xenofobia, arrazismoa eta pobreziarekin uztartzen
direnean askoz gehiago zailtzen diren egoerak hain zuzen ere.
Kontzeptua birpentsatzeko beharra mugimendu feministak zein beste talde batzuek
erabiltzen dituzten kontzeptuen aniztasunean ere islatzen da, kontzeptu hauen
ondorioz, lan eta salaketa moduak ere ezberdinak direlako.
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Prozesu honetan diagnostikoan eta kontzeptualizazioan zentratu ez bagara ere, osatu
ditugun eztabaidarako espazioetan agerikoa egin da eztabaida garrantzitsu eta anitza
dagoela indarkeria moten kontzeptualizazioaren inguruan, eta eztabaida honek
zehazten dituela garatu beharreko estrategiak ere. Zentzu horretan, hutsune hau
mugimendu feministak aurten abortu eskubidearen alde erabilitako estrategia
argiarekin alderatu da, zeinak mobilizazio soziala sustatu duen PP alderdiaren
erreforma aurreproiektua geratzea lortuz. Indarkerien aurkako borrokan gai hau
lantzea garrantzitsua dela argi dugu, baina ez horrenbeste -edo modu hain bateratuanzein den jarraitu beharreko estrategia.

Instituzioek egindako lanaren jarraipena
Mugimendu feministak zein beste mugimendu sozialek ere indarkeria matxisten
aurkako borrokan instituzioek egiten duten lana aztertu eta kontrolatzeko beharra
nabarmendu da hainbat espaziotan. Azterketa eta kontrol hau eginez gero datu eta
frogen bidez salatu ahalko litzatekeelako gai honekiko instituzioen arduren utzikeria,
bai eta praktika eta irakaspen egokiak antzematea ahalbidetu ere.
Indarkeriari aurre egiterako orduan instituzioek aldagai hauekin harremana duten
gabeziak dituztela nabarmendu da: garapen arauemailearen falta, era guztietako
baliabide ez-nahikoak, informazio osoaren falta eta gardentasuna (Ertzaintzaren
datuak...), borondate politikoaren falta ezarpenean (bideratzen diren aurrekontuen
ehuneko txikiak horren adibide dira), prebentzio politika errealen falta (hezkuntza,
berdintasuna...) eta berdintasuna, indarkeria eta gizarte-zerbitzuen -zein poliziaren,
osasunaren...- arteko artikulatze ez-nahikoa.
Instituzioen gabezi hauek nabarmendu dira:
-

Justiziako langileen formazio beharra. Epaitegietan ez dira generoaren gaian
behar beste inplikatzen eta ez dute euren burua formatzen (edo modu eznahikoan egiten da). Lehentasunez formazio honetan inbertituko duen
informazio, sentsibilizazio, barneratze eta konpromiso politikoaren falta dago.

-

Baliabideak eskuratzeko zailtasunak. Edozein eskubide eskuratzeko (etxebizitza,
diru-sarrerak bermatzeko errenta...) babes-agindu bat behar izatea salatu da.
Babes agindu hori egon ezean emakumeari ez zaio sinesgarritasunik ematen
eta Udal askotan agindu horri heltzen zaio, horrek emakumearengan duen
ondorio guztiekin. Beste zailtasun bat da gaur egun emakume batek etxebizitza
bat lortu dezan kasu askotan arriskuan egon behar dela (salaketarik gabe izan
liteke), baina arrisku hori neurtzea oso zaila eta subjektiboa da. Erakunde
publiko askok ez dute gertatuko dena aurreikusten eta ezikusiarena egiten dute
egoerari behar bezala aurre egin gabe.

-

Justizia sistemarengan gehiegizko konfiantza. Hein handi batean kanpaina
instituzionalen ondorioz, emakume biktima askok eta jendarteak orokorrean
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itxaropen handiegiak ditu (errealitatea ikusita) lege eta epaitegien jardueran.
Itxaropen handiegia justizia sistemarengan indarkeria egoeren konponbidean
zein berehalako laguntzarekikoetan. Itxaropen guzti hauek talka egiten dute
indarkeriaren biktima diren emakumeekiko justizia sistema kontrolatzaile
batekin (juridikoa, Ertzaintza, abokatutza, Lanbide...) zeinak biktimak era
guztietako kontrol sozialera kondenatzen dituen. Beste behin ere, emakumeak
berriz ere biktima bihurtzen dituzte eta ez dira erasotzaileak kontrolatzen,
emakumeak eurak dira bereziki kontrolatuak eta zelatatuak. Gero eta itxaropen
handiagoa izan sisteman, gero eta frustrazio handiagoa sortzen da, eta horren
ondorioz emakumeak zerbitzu horietatik aldentzen dira. Biktima bezala aitortu
ez eta beraz sisteman sartzen ez direnek ez dute baliabideak eskuratzeko
aukerarik. Hasieran azaldu dugun bezala, itxaropena ez da soilik biktima diren
emakumeena, jendarte osoarena baizik, eta beraz, emakume batek ez badu
salatzen, bere egoera gutxiesten da, baina estereotipoak agintzen du erantzun
egoki bat ematen zaiola, datuek kontrakoa -edo ez nahikoa dela- erakusten
badigute ere.

Prebentzioaren garrantzia
Talde guztietan prebentzioaren garrantzia azpimarratu da, zehazki hezkuntza
formalaren zein ez-formalaren alorrean berdintasuna eta indarkeria matxistak formatu
ezberdinetan lantzeko egin beharreko lan garrantzitsua nabarmenduz.
Zehatzean, Eusko Jaurlaritzak sustatutako koedukazio programa bat aipatu da,
interesgarria izan litekeen arren, ikastetxe kopuru txiki batean baino ez dena garatzen
hezkuntza curriculumean bertan eta ikastetxe guztietan -zein hezkuntza
unibertsitarioan- txertatu beharrean (Irakasle-ikasketak bezalako ikasketekin
lotutakoetan batez ere).
Era berean, komunikabideek izan zezaketen funtzio estrategikoa ere nabarmendu da,
indarkeri matxistaren gaineko mezu eta analisi sakonagoak hedatuko balituzkete eta
gero eta hedatuagoak dauden eta problematika desitxuratzen duten zenbait
estereotipo patriarkal (salaketa faltsuak, gizonenganako indarkeria...) gainditzen
lagunduko balute.
Gaur egun mugimendu feminista eta beste eragile batzuk (instituzioak, mugimendu
sozialak, GKE-k) indarkeriaren aurka lan egiteko aukera berriak eskaintzen dituzten
beste baliabide batzuk erabiltzen ari dira: sare sozialak, ikus-entzunezkoak,
performanceak... Bai eta ohikoak diren formazioa eta mobilizazio soziala bezalako beste
estrategia batzuk ere.
Eztabaida-taldeetan kezka berezi bat nabarmendu da estereotipo zein jarrera sexistak
eta bortitzak gazteengan erreproduzitzeko joerarekiko, eta esparru honetan egun
egiten den prebentzio lana nahikoa izan ez eta gainera berdintasunaren ispilatzea
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elikatzen dela aipatu da. Zenbait unetan aurrera egin beharrean atzera egin dela
baloratu da, nahiz eta ez dagoen hori ziurtatu ahal izateko datu garbirik, horrelako gai
konplexuan eman den garapena behar bezala aztertzea oso zaila delako. Partehartzaileetako batzuk ziurtatu dute euren eguneroko lanean eredu tradizionalenak eta
larrienak nola birsortzen diren gero eta sarriago ikusten dutela, agian sare-sozialen
eraginagatik eta emakumeen gainean bidaltzen diren mezu kontrajarriengatik (alde
batean publizitatea, zinea, telebistako realityak eta bestelakoak, eta bestaldean
berdintasunaren aldeko mezuak
dituztenak -nahiz eta hauek askoz ere
noizbehinkakoagoak izan eta presentzia gutxi izan komunikabide handietan).

Emakume biktimen funtzioa
Taldeetako batean ardura handiz aipatu da mugimendu feministan eta bestelako
guneetan ere ez dagoela indarkeriaren biktimekiko apustu garbi bat. Zentzu horretan
emakumeen erailketekiko jendartearen balorazio eta imajinario kolektiboa aldatzen ari
bada ere, indarkeriaren bestelako molde eta ondorioekin ez da horrela gertatzen ari.
Biktima kontzeptua onartzea kosta egiten zaigu dituen konnotazio eta elementu
sinbolikoengatik, baina biktima ez badira zer direla aldarrikatuko dugu? Biktimei zer
nolako protagonismoa ematen diegun aztertu beharko genuke. Zentzu horretan,
deigarria da -baina ez kasualitatea- ez dagoela emakume biktimen elkarterik. Lehenago
aipatu dugun bezala, instituzioetatik bideratu diren kanpainek esperantza handia sortu
duten jendartean, hala nola “salatu ezazu, emakume” kanpaina paternalistarekin,
zeinaren ondorioz emakumeek inolako esku-hartzerik ez dutela pentsatzen duten eta
beraz, eman beharreko prozesuak ez diren behar bezala laguntzen.
Garrantzitsua da azpimarratzea babestu behar dena emakumeen eskubideak direla, eta
ez emakumeak eurak, eskubideak baitira urratzen direnak2. Gaur egun ezinbestekoa da
biktimen gaiari behar bezala heltzea. Zertarako eta nola babestu da orain hausnartu
behar dena, bai eta eskubide hauen defentsan mugimendu feministak subjektu politiko
bezala egin behar duen lana ere. Mugimenduak azterketa eta hausnarketa hauek
eztabaida intrafeministen parte bezala berrartu behar ditu (biktimak, bizirik atera
direnak...).

Instituzio publikoen azterketa
Instituzioen taldean egindako azterketa eta balorazioak askotarikoak izan dira -aintzat
hartu beharra dago eztabaida talde honetan parte hartu duten instituzio moten
2
Gai honekin lotura duen bideoa ikustea gomendatzen dugu: La Última Gota del colectivo

feminista

Las
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aniztasuna; konpetentzia ezberdinak dituztenak, apustu politiko ezberdinak, zerbitzu
eta baliabide ezberdinak...-.
Edonola ere, egungo testuingurua aldatzen ari dela baieztatzearekin guztiak ados
agertu dira. Indarkeria egoerak gero eta konplexuagoak dira eta honek eragin zuzena
du emakumeengan. Zentzu horretan, errealitate berriek ikusgarritasun handiagoa dute
eta zerbitzuetara jotzen duten emakumeak egoera okerragoan iristen dira bertara.
Arrisku argian dauden emakume asko sistematik kanpo geratzen ari dira; hala nola
buruko gaixotasunak dituztenak edo toxikomanoak. Errealitate ezberdinetara behar
bezala egokituko diren baliabideak eta tresnak behar dira.
Erakunde feministek zein bestelako erakunde sozialek egindako ekarpenaren ildo
berean, parte hartu duten instituzioek ere legeetan jasotzen den indarkerien
kontzeptualizazioa berrikusi beharra dagoela azpimarratu dute, horren araberakoa
baita baliabide zehatzak eskuratzeko aukera. Justizia esparrutik ere genero
indarkeriaren biktima izatearen aitortzatik eratorritako eskubideak ere nabarmendu
dira.
Arreta eta laguntza zerbitzuen esparruan alde handiak daude udalerrika eta esparruka
(izan foru esparrua edo autonomikoa). Horrela, indarkeria kasuen arreta arlo
ezberdinetatik bideratzen da, izan zerbitzu sozialetatik, berdintasunetik edo zerbitzu
espezifikoagoetatik. Datu “objektiboak” eskuratzeko zailtasunak daudela ere
nabarmendu da (Ertzaintzarekin koordinazioan), bai eta instituzioen arteko
koordinazioari dagozkion bestelako zailtasunak ere, nahiz eta zenbait protokolo
lantzeko orduan aurrera egin dela ezin dugun ukatu. Aitzinamendu horretan
ezberdintasunak sortzen dituen beste elementua udalerrietako apustu politikoen
aniztasuna da.
Aniztasun hau prebentzio politiketan ere islatzen da, ez soilik inbertitutako baliabideei
dagokionean, baizik eta gaiari heltzeko moduetan ere (berdintasunetik, indarkeria
gaiekin koordinazioan...). Prebentzioari dagokionean, ahalduntze eskolak oso ondo
baloratu dira, eta hezkuntza neurrietan Indarkeria Legearekiko konpromisoak bete ez
izana arazo larri bezala identifikatu da.
Talde honetako eskariak bi ardatzetan multzokatzen dira:
-

Errekurtso gehiago eta diskurtso gutxiagoren beharra; zerbitzu eskaintza
handiagoa (24 orduko arreta, harrera-etxeak...) eta prebentzio estrategiak.

-

Mugimendu feministarekin koordinatzeko beharra (instituzio publikoei presioa
egiteko gakoa), bai eta elkarren aitortza eta aliantza egitekoa ere. Era berean
aliantza eta sinergiak sortzeko hirugarren sektorearekin koordinatzeko premia
ere mahai-gaineratu da (izan estrategien esparruan zein baliabideak
partekatzeko -are eta gehiago egungo murrizketen testuinguruan-).
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Sareen egoera eta gure artikulazioa hobetzeko bideak
Eztabaida taldeetan parte hartu duten kolektibo guztiek nabarmendu dute indarkeria
matxisten aurka borrokatzeko ezinbesteko estrategia aliantzak edo eta sareak sortzea
dela. Ildo honetan, zenbait zailtasun eta hobetzeko arlo ere mahai-gaineratu dira.
Identifikatutako lehenengo zailtasunak agenden gainkarga eta artikulatze bidean
zenbait kolektiboren egoera prekarioak izan dira.

Nortzuk gara, nola gaude eta norekin aliatu nahi dugu
Positiboki baloratu den elementuetako bat indarkerien aurkako borrokan ekintzak eta
estrategiak proposatzen ari diren taldeen kopuru handia da -eta ez soilik mugimendu
feministan-. Kontrara, agian nola eta norekin egin zehazterako orduan asmatzen ari ez
dela aipatu da, behar besteko koordinazioa ematen ari ez dela alegia.
Nortzuk garen eta norekin aliatu nahi dugun zehaztea ezinbestekoa da. Indarkerien
aurkako borrokan aktiboki lan egiten duten talde hauek aipatu dira:
-

Mugimendu feminista.

-

Bestelako mugimendu sozialak. Hurrengo puntuan jadanik osatuta dauden
sareetarako hobekuntzak jasotzen dira.

-

GGKE-ak. Hauetako batzuk indarkeriaren aurka lanean hasi dira, baina euren
artean eta bestelako mugimendu sozialekin gutxi artikulatuta.

-

Esku-hartze sozialerako erakundeak, zeintzuk oro har
(salbuespenaksalbuespen) beste kolektiboetatik oso bereizita daudela baloratu den.

-

Instituzio publikoen esparruan langilego teknikoaren eta politikoaren arteko
bereizketa egin da, aliantza eta estrategia aukerak ere bereiziz.

-

Espainiako estatuan zein erkidegoetan ez dago azpimarratzekoa den aparteko
aliantzarik, ez eta Europako edo Munduko aliantza edo eta estrategiarik ere
(Europako Parlamentuan adibidez).

Mugimendu feministaren eginkizun protagonista
Feminismoak hainbat esparrutan izandako arrakasta ukaezina nabarmendu da, hala
nola indarkeria matxistaren aurkako borrokan emandako aurrera-pausuak zein hau
arazo publiko eta politikoa denaren aitortzan. Hala ere, arazoaren konponbidean
aurrera egiteko orduan gabeziak ere azaldu dira, bai eta jendarteak gai hau behar
bezala barneratzerako orduan daudenak ere.
Lehenago eskaintzen ziren eta egun eskaintzen diren baliabideen ezagutzan arrakala
handia dago mugimendu feministan. Ezagutzak eta baliabideak handitu eta
konplexuagoak bihurtu dira, eta beti ez dira arreta sistema eta prozedura sistema
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guztiak (ez soilik legeak) behar bezala ezagutzen. Lehenago errazagoa zen hauek
ezagutzea, eta orain aldiz zehatzago aritu beharra dago, arrakala handiagoa dago
mugimendu ezberdinek ez dutelako dagoena, egiten dena edo nola egiten den
ezagutzen. Lehen mugimenduak baliabideak eskatzen zituen, baina orain ez du argi
zeintzuk diren ez eta egokiak ote diren edo era egokian erabiltzen diren. Eztabaidataldeetan egindako proposamen batzuetan lan hau mugimenduak propio bezala hartu
beharko lukeela aipatu da.
Kolektibo batzuk mahai-gaineratutako beste gabezia bat indarkerien gaineko
diagnostiko argi baten falta da; ez soilik eztabaida baten beharra, baizik eta
ebidentziarena ere, ardura politikoak eskatzea ahalbidetuko dituzten datu zehatzak
izatea alegia. Egoera honek mikromunduetatik lan egitera behartzen gaitu, kolektibo
bakoitzaren esparru espezifikora lotutako espazioetatik, ikuspegi orokor eta bateratu
baten faltan. Egoera honen arrazoietako bat horretarako baliabide falta dela aipatzen
da (ekonomikoak zein gelditu eta horretan pentsatzen jartzeko denbora falta) eta nola
talde ezberdinen arteko aliantzak honetan lagundu zezakeen, behar den bezalako
diagnostiko bat osatu ahal izateko (adibidez Legearen ondorioak jasoko dituena,
baliabideekin zerikusia duten gaiak...). Behar bezalako diagnostikoak osatzeko
estrategikoa da instituzio publikoetako, esku-hartze sozialerako erakundeetako,
mugimendu feministako zein beste mugimendu sozialetako langileen arteko aliantza,
errealitatearen ikuspegi erreala eskuratzeko hain zuzen ere.
Koordinazio hau
estrategikoa izan daiteke ere eragite-politikorako ekintzak proposatzeko.
Estrategiei dagokionean, abortu eskubidearen aldeko borrokaren bidez mugimendu
feministara zein beste mugimendu sozialetara gerturatu diren pertsonak artikulatu eta
antolatzeko beharrari heldu zaio. Autoeraketa eta militantzia politikoa garrantzitsua da,
baina era berean inportantea da egungo egiturak, formak eta erakunde-praktikak
birpentsatzea testuinguruan ematen ari diren aldaketen aurrean behar sozialei
erantzun egokia ematen ari ote zaien jakiteko.
Gaur egun estrategia nagusiak -edo bai behintzat ikusgarritasun handiena dutenakazaroaren 25ari -emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunarilotutako mobilizazio sozialei eta indarkeria ekintza zehatzak salatzeko mobilizazioei
dagozkionak dira (Euskal Herriko Mundu Martxaren protokoloa). Testuinguru honetan
are eta handiagoa beharko lukeen mobilizazio sozial zabal baten garrantzia
nabarmentzen da. Era berean, egokienak ote diren baloratzeko edo estrategia egokiak
ote diren birpentsatzeko denborarik gabe ekimen batzuk inertziaz mantentzen direla
uste da (mobilizazioetan parte hartzen duen jende kopuru txikia normalizatuz
adibidez).

Azken urteotan zenbait mugimendu feministek proposatu duten estrategia
autodefentsa feministarena da, ez soilik norbanakoentzako estrategia bezala baizik eta
estrategia kolektibo bezala kokatuz. Hainbat guneetan prebentziorako eta
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erantzunerako tresna garrantzitsua dela uste da, baina ez ordea soluzio bakar bezala,
jarduera ez dadin akzioa/erreakzioa dinamikara mugatu.

Egungo sareen azterketa
Askotariko sareetan eta indarkeria matxistaren aurkako sare espezifikoetan parte
hartzen duten erakundeekin batera egindako gogoetan hausnarketa hauek atera dira:
-

Indarkerien aurkako estrategia feminista argi baten beharra, hala
posizionamenduan nola estrategian. Denboran iraunkorra izango den eta
irismena izango duen prozesu ikuspegi argi bat behar du estrategiak horrek.
Gainera, gakoa izango diren taldeentzako estrategia espezifikoak ere zehaztu
beharko lituzke estrategia horrek.

-

Indarkeriaren gaian sakontzeko espazioen falta (nahiz eta uste den inork gai
hauen inguruko gogoeta zabala egin badu, hori mugimendu feminista izan
dela).

-

Taldeetan denbora eta baliabideak falta dira.

-

Mugimendu feministari protagonismoa kendu gabe mistoak diren kolektiboen
apustu feministak ikusgarri egiteko zailtasunak. Era berean aipatzen da
batzuetan “siglen” gaiak artikulatzeak zailtzen dituela.

-

Zenbait taldek ekintza sendoagoak eta erasokorragoak egiteko gogoa dute,
testuinguru honetan egingarriagoak direla baloratzen delako.

Elkartuko gaituzten espazio zabalak, estrategikoak eta eraginkorrak sortzea
garrantzitsua da, eta ez ez gainditzen gaituzten milaka espazio. Gune hauek taldeen
aniztasuna gehitzeko apustua egin beharko lukete, desberdintasunak eta aniztasuna
kudeatzekoa alegia.
Era berean aliantzak zabaltzeko beharra proposatzen da. Zehazki:
-

Gai hauekin konprometitutako administrazio publikoetako langileekin aliantzak.
Zer nolako estrategiak erabiltzen dituzten ezagutzeko epaitegietara gerturatzeko
aukera proposatu da, eurekin elkarrizketan sartzea. Gizarte-langileekin ere.
Bestalde, instituzioetako langileekin aliantzak egiteko beharrezkoa da hurbilekoa
eta pertsonala izango den konfiantza espazio bat osatzea, konfiantzarik gabe
ezin baitaiteke behar bezala lan egin.

-

Beste arlo batzuetan (soziokulturalak...) lan egiten duten emakume taldeekin
aliantzak, ez baitago eurekin elkarlanean aritzeko gunerik.

Topaketa hauetan partekatutako zenbait esperientzia
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Topaketetako hainbat espazioetan kolektibo ezberdinak gauzatzen ari diren eragitepolitikorako tresnak eta esperientziak partekatu dira:

-

Eragite-politikorako estrategiak sare-sozialen bidez: Bideoen bidez egindako
salaketa eta sentsibilizazio lanak. Adibidez: “La última Gota” -salaketa
prozesuan ematen den indarkeria instituzionala adierazten duena- edo eta “Las
Pornobrujas” lana. Sare-sozialetan egindako kanpainak, hala nola kalejazarpenari buruzko “No me llames nena”, edo eta Indarkeria Matxistei buruzko
performanceak; “Sólo Sí es Sí” eta “No estás sola” kasu.

Era berean, www.geofeminicidio.com web-gunea aurkeztu zen, zeinetan kartografien
bidez estatu espainiarrean (eta beste estatu batzuetan) gertatutako feminzidio kasuen
gaineko informazioa jaso eta hainbat aldagaien arabera aztertzen diren: iturriak
(ofizialak zein besteak), tipologia (Legeak aurreikusten dituenak baino feminizidio mota
gehiago jasotzen dira) eta informazioa behar bezala jaso eta azterketa sakonagoa
egiteko aukera ematen duten bestelako aldagaien bidez.

-

CEDAW Komitearen Espainiako Itzala Informea Salaketa eta eragite-politikorako
Espainiako estatutan osatutako 2008-2013 Itzala Informeak “Desegindako
Berdintasuna” du izena. Bertan jasotzen diren gai nagusiak, berdintasunpolitiketan, sozialetan eta indarkeriaren esparruan nazioarteko zein estatuko
arautegiak urratuz emandako murrizketak dira. Zentzu horretan, CEDAW
komitearekin hartutako konpromisoen jarraipena eta ezarpena loteslea da ez
soilik gobernu zentralarentzat, baizik eta administrazio publiko guztientzat ere.

Indarkeriaren gaiarekikoetan zehazki, genero indarkeriaren definizioa zalantzan jartzen
da bikote harremanetara mugatzen delako, eta estatuan zein erkidegoetan definizio
hori zabaltzea eta ezartzea gomendatzen da. Horrela, askotariko indarkeriak eta sekzio
askotarikoak jasotzea proposatzen da, bai eta kolektibo bereziak ere.
http://cedawsombraesp.worpress.com
-

Emakumeenganako indarkeriaren NBE-ko Kontalari Bereziarekin Topaketa.
“Bakea mugimenduan” kanpainaren testuinguruan NBE-ko Kontalaria Kolonbia,
Erdialdeko Amerika eta Kataluniako emakumeekin bildu zen. Enkontru hauen
helburua gatazka armatuek emakumeengan duten eragin berezitua eta
mugimendu feministak eta emakumeek oro har gatazketan duten rola aztertzea
zen. Era berean, Topaketa honek indarkeria ezberdinen aurka borrokatzen
duten emakume latinoamerikarrek eta katalanek tokiko, eskualdeko zein
nazioarteko baliabideak euren praktika feministetan nola erabiltzen dituzten
elkartrukatzeko balio izan zuen.
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Ondorio nagusiak indarkeria lantzeko nazioarteko zein eskualdeko baliabideak ematen
dituzten aukera eta mugapenei lotutakoak izan ziren; indarkerien problematika lantzeko
ikuspegi lokala eta globala uztartzeko beharra; indarkerien esparruan lan egiten duten
herrialde ezberdinetako emakumeen eskubideen defendatzaileen artean zein instituzio
eta ekintzaileen artean harremanak sustatzeko beharra.

http://www.cooperaccio.org/wpcontent/uploads/2013/05/12021_Jornades_construyendo-web.pdf
-

Emakumeen eskubideen Nazioarteko Epaitegia, Viena +20, Euskal Herria 2013:

“Indarkeria Matxista guztiei aurre egiten diegu, Patriarkaturik Gabe denok Jabe”
kanpainari ekin genionean ez genuen indarkeriarekiko hezkuntzaren gaineko
esperientzia zehatzik, eta beraz, sektorea ezagutzeari ekin genion (maila
instituzionalean zein erakundetzearenean). Kanpainak garapena izan, eta
aniztasunean eta globaltasunean zentratuta egotetik emakumeen Giza
Eskubideen urraketaren salaketara pasatu zen. Testuinguru honetan sortu zen
Emakumeen Giza Eskubideen Auzitegia, eragite politikorako eta justizia
sinboliko alternatiborako tresna bezala. Auzitegi honen bidez giza-eskubideen
defentsarako nazioarteko hitzarmenen urraketa salatu zen hiru ardatz
nagusietan (abortua, indarkeria sexista eta indarkeria ekonomikoa) pilatutako 8
kasu
esanguratsuetan;
Euskal
Herriko,
Estatu
Espainiarreko
eta
Latinoamerikako zortzi kasutan.
Auzitegiak utzitako ikaskuntzetako batzuk tresna beraren potentzialitatearekin
erlazionatutakoak dira; kolektibo eta parte-hartzaileen artean egindako lana eta
lortutako inplikazioa; izandako eragina eta eskuratutako materialak, eta
inplikatutako erakundeen artikulazioa eta ikaskuntza. SAREA JOSTEN prozesu
honetan Auzitegiko epaimahaiaren Ebazpena bertan erdietsitako eragitepolitikorako tresna estrategiko bezala erabiltzen jarraitu nahi dugu, bai eta -oso
konplexua eta zabala izanagatik- bere konplimendurako artikulatzeak eta
bestelako elementu zehatzagoak indartzeko tresna bezala ere.
http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/

Jarraipena izango duen lana

Sistematizazio hau, lehenago aipatutako erakunde, kolektibo eta instituzioekin
gauzatutako lan-egunen emaitza da, eta hasieran aipatu bezala, indarkeria matxisten
aurkako estrategiak eta horretarako beharrezko diren artikulatzeak hobetzeko
erabilgarriak izan daitezkeen eta eztabaida gune hauetan nabarmendu diren ideiak,
hausnarketak, ardurak eta proposamenak jaso nahi ditu.
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Agiri honetan azaldutako ondorioak topaketetan parte hartu duten pertsona guztiekin
partekatuko dira, bai eta topaketa hauetan landuko eta ondorioztatuko zenarekiko
interesa agertu zutenekin ere. Era berean, Katalunian, Madrilen eta Andaluzian egingo
diren topaketetan ere partekatuko dira, beste talde, instituzio eta entitate batzuek ere
Euskal Herrian egindako lan-egunek emandakoa ezagutu dezaten.
2015 urteko ekainean Katalunia, Madril, Andaluzia eta Euskal Herriko hainbat
erakundek Euskal Herrian egingo den topaketan bat egingo dugu elkartrukerako
antolatutako espazioetan ondorioztatu ditugunak aztertzeko eta era bateratu batean
gauzatu ditzakegun posizionamendu eta ekimen komunak baloratzeko.
Indarkeria matxistarekin lotuta topaketetatik sortuko den eta taldeek partekatu nahi
duten informazio guztia eta jasotako esperientziak3, agiriak eta informazioak
eskuragarri jarriko dira Mugarik Gabe web-gunearen atal berezi batean, interesa duen
edonork kontsultatzeko aukera izan dezan.

3
Zehatzean, topaketa hauetan parte hartu duten GGKE-ek eta erakundeek partekatu dituzten
estrategiak
eta
esperientziak
jasoko
dira.
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