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“Mugak ireki” ekimenean aurten karabana feminista 
bat egon da Melillara iristeko

Erakusketa: “Sexuaren, klasearen eta indarkeriaren 
arteko elkarrizketak”

Bilboko Azkuna Zentroko (Alhóndiga) erakusketa 
zentroak erakusketa bat hartuko du, Margaret Ha-
rrison britainiar artistaren berrogeita hamar urteko 
borroka feministaren berri emateko. Haren ezauga-
rri nagusietako bi antimilitarismoa eta klase-kon-
tzien tzia ziren. Harrison arte feministan ai tzindaria 
izan zen eta London Women’s Liberation Art Group 
mugimenduan parte hartu zuen, 70eko hamarkadan 
emakumeen eskubideen aldeko borrokan aritu zena, 
artearen munduan. Sexuaren, klasearen eta indarkeria
ren arteko elkarrizketak erakusketa garai hartan poli-
ziak zen tsuratu zuen obra batekin hasi zen: Hugh 
Hefner, Playboy aldizkariaren sor tzailea, un txi bi-
hurtuta erakusten duen pieza.
Britainiar industriaren munduan hirurogeita hama-
rreko hamarkadaren hasierako emakumeen lan eta 
sexu esplotazioari buruzko lanak ere ikusgai daude. 
Urtarrilaren 14ra arte bisitatu ahal den erakuske-
ta honen espazioetako beste bat Greenham Common 
izeneko aretoa da. Emakume bakezale talde batek 
1982an britainiar Royal Force delakoaren aire-base 
baten ondoan jarri zuen kanpalekua omen tzen du 
Harrisonek hemen. Emakume hauek basea ingura-
tzen zuen hesian kateatu ziren, gobernuak Estatu 
Batuetatik zetozen misil nuklearrak onar tzeko hartu 
zuen erabakiaren kontra protesta tzeko. 

Per tsona transexualek Ge txo Kirolakeko 
instalazioetako aldagelak euren genero nortasunaren 

arabera erabil tzea erabaki dezakete
Ge txoko Udalak, pren tsa-ohar baten bidez, gogo-
rarazi du maia tzaz geroztik ebazpen bat dagoela 
indarrean, “per tsona transexual eta transgeneroei Ge
txo Kirolaken instalazioetan, komunak eta aldagelak 
barne, sartu eta horiek erabili ahal izatea” berma tzen 
diena. 
Ebazpen horretan, udaleko kirol zerbi tzuetan abo-
natu transexualekin nola jokatu azal tzen duten 
jarraibideak jaso tzen dira, “kirola egiteari u tz ez die

zaioten, euren eskubideak berma tzeko eta bazterketak 
galarazteko”. Dokumentuak jarraibideak eskain tzen 
ditu eta sen tsibilizazio, aholkulari tza eta prestakun-
tza ekin tzak proposa tzen ditu, Ge txo Kirolakeko 
kirol komunitateari eta langileei zuzenduta, baita 
transfobia edo bazterketa egoerak prebeni tzeko eta 
horrelakoei aurre egiteko ekin tzak ere.
Jarraibide horiek inklusioaren, berdintasunaren, 
justizia sozialaren, bazterketa ezaren, preben-

tzioaren, nortasunaren aitorpenaren eta pribatu-
tasunaren prin tzipioak errespeta tzen dituzte, eta 
arreta berezia eskain tzen diete adinez txiki diren 
per tsonei, gai tzespen sozialaren aurrean bereziki 
zaurgarriak baitira. Finean, udalak gogorarazi du 
“Ge txo Kirolaken per tsona bakoi tzak bere genero nor
tasunaren arabera hauta tzen dituen instalazioetan –ko
munak eta aldagelak barne– sar tzea eta horiek erabil tzea 
bermatuko dela”.

Joan den udan 100 talde baino gehiagok Mugak ire
ki karabanaren bigarren edizioa antolatu zuten. Ibi-
laldi hau estatuko hainbat txokotatik Melillara iri tsi 
zen. Edizio berri honen helburua izan zen “gerratik, 
gosetik, per tsonen salerosketatik, klimaaldaketaren on
dorioetatik edo jazarpenetik eta indarkeriatik ihes egiten 
duten milioika per tsonen eskubideak errespeta daitezela 
eska tzea”, taldeek sinatu zuten adierazpenean azaldu 
zutenez. 
Bigarren edizio honetan, Euskal Herritik abiatu 
zen karabana feminista aipatu beharko genuke, 
migrazioaren fenomenoari genero ikuspegitik hel-
tzen dioten taldeen esfor tzuak bateratuz. Ongi 

Etorri Errefuxiatuak Plataformaren lau autobusak 
Nafarroako Bardeetako Tiro Poligonoan elkartu zi-
ren, migrazioen eran tzukizun-katea jatorritik sala-
tzeko. 
Anabel Sanzek, plataforma honetatik, Viento Sur 
aldizkarian azaldu zuen karabana feministak, bes-
teak beste, “marokoar emakumeek Ceutan eta Melillan 
paira tzen duten egoera eraku tsi eta salatu nahi zuela, 
mugaz gaindiko lanaren baldin tza prekarioak jasaten 
baitituzte. Emakume hauek zenbait abusu eta eraso 
paira tzen dituzte: poliziaindarkeria, poliziari dirua or
daindu beharra, sexujazarpena edo salgaiak modu arbi
trarioan ken tzea”. 



Jabekun    tza eskola
Oraindik ere toki libreak daude Emakumeen tzako  

Jabekun tza Eskolan

Liburua 

Kate Millet idazlea, aktibista eta erreferente 
feminista zendu da

Kate Millet idazlea eta aktibista dagoeneko ez dago gure artean. Joan den irailaren 6an hil 
zen, 82 urte zituela, eta legatu handi bat u tzi du a tzean. The New York Times egunkariak XX. 
mendeko per tsonaia garran tzi tsuenen zerrendan barne hartu zuen Millet. Ma txinada oro le-
henengo hilketarekin, lehenengo purgarekin edo lehenengo exekuzioarekin gal tzen zela uste 
zuen. Horregatik, adimenarekin borrokatu zuen. 1969an argitaratutako Politika Sexuala se-
xuen arteko zapalketa-harremanen inguruko analisi iradoki tzaileenetako bat izan zen. Ordutik 
ia 50 urte igaro diren arren, literatura-kritika, antropologia, ekonomia, historia, psikologia eta 
soziologia uztar tzen dituen obrak esangura tsua izaten jarrai tzen du. Bere esaldiek hilezkor 
bilakatu zuten Millet. Besteak beste, honako hau: “per tsonala dena politikoa da”. Hi tz horien 
bidez bere diskur tsoa argi eta garbi laburbil tzea lortu zuen: heteropatriarkatua eremu priba-
tuan sortu eta finka tzen da eta, ondoren, eremu publikora heda tzen da, non botere-harrema-
nek izaera politikoa har tzen duten, mendekotasuna manten tzen jarrai tzeko balio duena.Beste 
esaldi mitiko bat: “Maitasuna emakumeen opioa da, masena erlijioa den bezala”. Milletek 
agerian jarri zuen emakumeek maita tzen duten bitartean gizonek goberna tzen dutela. Behar-
bada, horrek ez du esan nahi maitasuna berez txarra denik, ai tzitik, emakumeak limur tzeko 
eta zen tzu guztietan mendeko bilaka tzeko maitasunaren erabilbidea da txarra.

Filma

“Volar”, genero-indarkeriatik bizirik atera diren 
emakumeen testigan tzak jaso tzen dituen film-luzea

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak Donostiako Zinemaldian aurkeztu du Bertha Gaz-
telumendik zuzendutako Volar filma. Bertan, genero-indarkeria jasan duten bedera tzi emakume 
ausartek euren testigan tzak eta ibilbidea kontatuko dizkigute lehenengo per tsonan. Asteburu 
bat igaroko dute urrutiko baserri batean, eguneroko bizi tzatik aldenduta. Giro horretan, indarke-
riak baldin tzatutako euren bizi tzetako hainbat alderdiri buruz lasaitasunez hi tz egiteko aukera 
izango dute. Film hori protagonisten ekimenez sortu zen. Bertan, indarkeria jasan duenaren 
segurtasunarekin, zera baiezta tzen dute: gizarteak ez daki eta ez du inola ere imajina tzen tratu 
txarrak jasatea zer den. Euren testigan tzen helburua indarkeriazko jokabideen a tzean zer da-
goen helaraztea da: emakumeengan eta euren inguruko per tsonengan zer eragin daukan eta 
zer ondorio dituen. Dokumentala hilaren 26an, igandean, 18:00etan proiektatuko da Andres Isasi 
Musika Eskolan. Gonbidapenak Algortako eta Romoko Kultur aretoetan har daitezke.

Musika

“Black Mama”, Ekuadorretik etorritako hip-hop 
feminista

Ana Gabriela Cano, Black Mama, eragin handia duen Hegoamerikako hip-hop abeslari fe-
minista bat da. Black Mamak honela aurkezten du bere burua: “i tzulingurutan ibili gabe hi
tz egiten duen eta isil tzen ez den begirada gogorreko emakumea, gauzak argi geratu be
har direnean eriaz erakusten duena, denborarik ez daukagulako eta dagoeneko historia gu 
engaina tzeaz arduratu zelako”. Bere amonaren eta afro kulturaren ideien oinordeko leiala da. 
Bere performatibitateari esker emakume asko izatea lortu du, eta bertatik beste emakume 
ba tzuei eta bere buruari begira tzen die. Ángela Davisen ukabil goratua da, Sojourner Truthen 
erresisten tzia eta egia, baina, batez ere, hip-hopean mugimendu bilakatu dituen hi tza eta 
konpromisoa da. Afro-ekuadortar artista honek etiketak eta moldeak alde batera u tzi eta al-
tzairuzko emakume eta gizonen tzako abesten du. Isilik ez gera tzeko abesten du. Eta gustura 
en tzuten da. Bere abesti bat en tzun dezakezu hemen: Mujeres de acero. https://www.youtu-
be.com/watch?v=_MKsUVzmK4Y

Gomendioak

Ge txoko emakumeen tzako Jabekun tza Eskolak 
eskainitako ikastaroek oso harrera ona izan dute. 
Izan ere, 2017-2018 ikasturteko hogei ikastaroetan 
parte har tzeko eran tzuna oso jende tsua izan da. 
Hain zuzen ere, 560 aurreinskripzio jaso dira 326 
toki bete tzeko. Ikastaro arrakasta tsuenen artean 
azpimarra tzekoa da Virginia Imazek emango due-
na: Umorea, generoa eta emozioak. Bertan 50 emaku-
mek parte hartuko dute eta Fadurako ekitaldi-are-
toan izango da.
Arrakasta gorabehera, oraindik ere toki bat edo beste 
gera tzen da euskarazko ikastaro hauetan parte har-
tzeko: Feminismoa margo tzen ilustrazio-tailerra (api-
rilaren 14an eta 15ean). Gaztelaniaz eskainiko diren 
ikastaroei dagokienez, toki libreak gera tzen dira 
honako hauetan: Amen tzako kafea (urriaren 20an, aza-

roaren 17an, abenduaren 15ean , urtarrilaren 19an, 
o tsailaren 16an, mar txoaren 16an , apirilaren 13an 
eta maia tzaren 11n); Jabekun tzarako kultura arteko gu
nea (urtarrilaren 20an, o tsailaren 24an, mar txoaren 
24an, apirilaren 21ean eta maia tzaren 26an); Emaku
me errefuxiatuak: sexuesplotaziorako salerosketa militari
zazioaren eta mugen i txieraren testuinguruan (o tsailean 
eskainiko dena), eta Zaindu geure burua zainduz (urta-
rrilaren 10etik o tsailaren 28ra).
Programazioa, ordutegiak eta gainerako xeheta-
sunak webgunean kon tsulta daitezke: https://www.
ge txo.eus/es/igualdad/programas/escuela-de-em-
poderamiento. Izena emateko, jar zaitez harremane-
tan Berdintasun Zerbi tzuarekin (Urgull kalea z/g) 
astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 13:00etara, edo 
deitu telefono honetara: 94 466 01 36.



Ikuspegi

Sexu-esplotaziorako salerosketa:  
XXI. mendeko esklabo tza berria

Nazioartean emakumeek aurre egin beharreko indarkerien artean, sai-
hestezina da burura etor tzea migrazio-proiek tu bat hasi eta sexu-esplo-
taziorako salerosketaren biktima gisa har tzen dituzten emakumeak. 
Gorpu tzen merkatura tzea merkatuko errealitatea da, eta horren iraba-

ziek giza eskubideen errespetua gal tzen dute. Hori guztia mugak kanpo-
ratu, militarizatu eta ixten dituen testuinguru politikoan; hala, arazoa 
konpondu beharrean, salerosketa-sareak areago tzen dira eta gero eta ge-
hiago aberasten dira euren kontu.

Errefuxiatuen krisia dute hizpide ko-
munikabideetan, gizonezkoak bakarrik 
izango balira bezala. Alabaina, emaku-
meek gizonek ez bezalako arazo bat 
daukate migrazio-proiek tuetan, kon-
tzeptu maskulinoak ezkuta tzen duena. 
Herrialde behar tsuetatik doazenean, 
emakumezkoek uste dute saleroske-
ta-sareak euren sorterrian bizi dituz-
ten egoeretatik nahiz Europar Bata-
sunak hesitutako politiketatik irteteko 
ihesbide bakarra direla. “Urtetan zehar, 
legezkotasuna urratuz sar tzen saia tzen 
den gizon indar tsuaren irudi kriminaliza
tzailea zabaldu dute komunikabideek. Pa
teretako irudietan emakumeak ager tzen 
hasi direnean, arduragabetasuna izan dute 
hizpide, eta haurdun edo ume txiki batekin 
zeudelako kriminalizatu dituzte. Ez diogu 
geure buruari galde tzen zergatik erabil tzen 
ote dituzten bide horiek, zergatik datozen 
haurdun edo zer motatako istorioak egon 
daitezkeen argazki horien a tzean” gai tze-
tsi du Patricia Bárcenak, CEAR-Eus-
kadiko zuzendariak.  Emakumeen 
zirkulazioa indarkeria-mota berria bi-
lakatu da. “Derrigorrez lekualdatu behar 
diren emakumezkoek esperien tzia bereziak 
bizi behar izateak zerikusi handia dauka 
gaur egun gizon eta emakumeen artean 
dagoen botereharremanen sistemare
kin, emakumezkoen gorpu tza salgai gisa 
erabil tzearekin eta indarkeria sexistarekin. 
Euren bizipenak her tsiki loturik daude pa

triarkatuaren mugei eta uniber tso horretan 
gizon nahiz emakumeei esleitutako espa
zioari” ziurtatu du Ongi Etorri Errefu-
xiatuak plataformako Cristina García 
de Andoinek. Sexu-esplotaziorako 
salerosketa emakumezkoen gorpu-
tzak merkatura tzearen adierazpenik 
larriena da. “Zeharkatu eta txortan egin 
elkarri lotuta doazen bi adi tz dira gutari
ko askoren tzat. Negar egitea debekaturik 
dagoen adi tza da, bizirik irauteko balio 
badu salbu” dio Liberiako lider komu-
nitarioa den P.-k, Caminando Fronteras 
erakundeak egindako Tras la frontera 
(Mugaren a tzean) txostenean.

Sexu-esplotaziorako salerosketa 
ez da prostituzioa soilik
Sexu-esplotaziorako salerosketa mer-
katuaren errealitatea da. “Arretafokua 
ez dugu salerosketaren zergatian jarri be
har, horren xedean baizik. Nondik sortu da 
gero eta handiagoa den eskari hori? Ildo ho
rretara zuzendu beharko lirateke politikak. 
Kon tsumoran tz. Izan ere, badirudi horrek 
beldur tzen gaituela” nabarmendu du I t-
ziar Gandariasek; psikologo feminista 
horrek sexu-esplotaziorako saleroske-
tari buruzko monografikoa emango du 
aditzera o tsailean, Ge txoko Jabekun tza 
Eskolan.
UNODC Delituen eta Drogen Aur-
kako Nazio Batuen Bulegoaren arabe-
ra, mota horretako salerosketa arrisku 

gu txi eta ikaragarrizko irabazia duen 
negozioa da. “Droga eta armak behin sal
tzen dira, baina emakumezkoen gorpu tza 
behin eta berriz” adierazi zuen Maria-
no Callejak, ho ts, Emakundek 2016ko 
azaroan antolatutako jardunaldi ba-
tzuetan salerosketaren ofiziozko txan-
dara sar tzeko ikastaroaren zuzendari 
denak.
Hala eta guztiz ere, sexu-esplotazio-
rako salerosketa ez da prostituzioa 
soilik. “Emakume horiek bizi behar duten 
txarrena ez da prostituitu behar izatea, 
eguneroko bizi tzan duten askatasunga
bezia baizik. Oso kontrol gogorra jasan 
behar dute. Ez da kar tzela bat, baina horre

la senti tzen dira. Etengabeko meha txuen 
pean bizi dira eta beti beldur askorekin, 
eurei gerta dakiekeenagatik ez ezik, esplo
taziosaretik irtengo balira beren familiei 
gertatuko li tzaiekeenagatik. Oso gogorra 
da bor txa” azpimarratu du Ganda-
riasek.  
Kasu guztietan, euren jatorrizko he-
rrialdetik helmugakora joan-etorri as-
kea egiteak izango lukeen kostua bai-
no askoz ere handiagoak diren zorrak 
sor tzen dituzte emakume eta neskek. 
“Nik urtebete eta 8 hilabete behar izan 
nituen 10.000€ ordain tzeko. Benetan 
40.000 ordaindu nituen, denagatik eska
tzen dizutelako dirua. Zuk ezin dezakezu 
ezer ordaindu zuzenean. Arropa erosten 
dizute haiek eta gero 300d eska tzen diz
kizute. Ileapain tzailea etor tzen zen e txera 
eta gero 100d eska tzen zizkizuten. Gauza 
bera gerta tzen zen janariarekin, ez dizute 
supermerkatura joaten uzten poliziak ha
rrapatu ahal zaituela diotelako. Ezin duzu 
ezer egin. Kontrolaturik zaituzte”, dio 
CEAR-Euskadik berriki egindako iker-
lanean (Emakume errefuxiatuak: sexues
plotaziorako salerosketa militarizazioaren 
eta mugen i txieraren testuinguruan ize-
nekoan) jasotako lekuko tza batek.

Asilo-eskubidea eta giza eskubi-
deen instituzionalizazioa
Nazio Batuen Erakundeak (NBE) hi-
zpide dugun fenomenoa XXI. men-

“Salerosketen eta bor
txaketen ondorioz 

sortutako nahi 
gabeko haurdun tzak, 
sexutransmisiozko 

gaixotasunek eragindako 
osasunarriskuak, 

abortuak eta adingabeen 
ondorengo hazkun tza 
berez konplikatua den 

bidaiari zailtasun gehiago 
gehi tzen dizkioten 

faktoreak dira”.

CEAR-Euskadiren irudiak, Milton andreak diseinatuta
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Ge     txoko
Emakume Elkarteak

deko esklabo tza dela adierazi du. XXI mendeko 
esklabo tza dela adierazi du. Sexu-esplotaziorako 
salerosketa helmugako eta zirkulazioko herrialde 
nagusietako bat da estatu espainola, eta 13.879 eta 
40.000 emakume artean esplota tzen dituzte sexualki 
bertan, erakunde horren arabera. Kalkulatu da zen-
bateko hori 140.000 dela Europan.
Teorian, emakume guzti horiek asilo-eskubidea 
daukate, sexu-esplotaziorako salerosketa Genevako 
Konben tzioak barne har tzen duen indarkeria-mota 
baita; horrenbestez, eskubidea daukate errefuxiatu 
gisa onar di tzaten. Alabaina, Espainiako Gobernuak 
nazioarteko babeserako 23 estatutu eman dizkie ora-
ingoz sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima 
izan diren emakumeei; horietatik 19 azken urtean 
eman ditu, aipatutako txostenaren arabera. “Kasu ho
riek ebazteaz arduratu behar da Barne Arazoetako Minis
terioa, baina sistematikoki ukatu dizkie asiloeskaerak, eta 
alegatu du gerta tzen diren indarkeriek ez dutela zerikusi
rik beren sorterriarekin, zirkulazioan gerta tzen direla eta 
ez dela egiaztatu jatorrizko herrialdeek biktimak babesten 
ez dituztenik; hori guztia ain tzat hartuta, adierazi du ez 
dagokiela jazarpenagatiko babesa” adierazi du Bárcenak.

Biktimak, bai. Emakume indar tsuak, ere bai
Biktimak izateaz gain (ez dago inolako zalan tzarik 
horri buruz) indar tsuak ere badira emakume horiek. 
Bizirauteko eta aurrera egiteko gaitasun infinitua eta 
proiek tuak dituzte. Denbora luzean oso egoera gogo-
rra biziko dutela dakite, eta estrategiak buru tzen di-
tuzte irteten direnetik, bidaian daudenean eta helmu-
gara hel tzean. Mutil-laguna izatea, haurdun gera tzea, 
eta emakumeen sexu- nahiz ugalketa-osasunari buruz 
erabaki tzea indarkeria eragiten duten elementuak dira 
baina, aldi berean, beren bidaietan bizi duten indarke-
riazko kiribilean nolabaiteko babesa berma tzen dute. 
“Oso txarto pasatu nuen lehenengo bor txaketan, biga
rrenean ere bai; ondoren, mantendu ahal ninduen gizon 
bat bila tzen ikasi nuen, nire ‘senarra’ izan zedin eta nitaz 
ardura tzen saia tzeko. Horrela, per tsona bakarrari egiten 

dizkioten bor txaketen kopurua murrizten duzu eta bes
te gauza ba tzuk egiteko aukera duzu ere bai. Txarrena 
haurdunaldiak dira, azkenean haurdun gera tzen zara eta 
bidean ume bat izatea izugarrikeria da” dio 20 urteko ka-
merundarra den T.-k lehen aipatutako Tras la frontera 
(Mugaren a tzean) txostenean. 
“Salerosketen eta bor txaketen ondorioz sortutako nahi ga
beko haurdun tzak, sexutransmisiozko gaixotasunek era
gindako osasunarriskuak, abortuak eta adingabeen ondo
rengo hazkun tza berez konplikatua den bidaiari zailtasun 
gehiago gehi tzen dizkioten faktoreak dira” ondorioztatu 
du García de Andoin. Emakumeek hasitako bizirau-
teko estrategia horiek agerian jar tzen dute generoa 
eta gorpu tza mugen militarizazioaren testuinguruan 
migrazio-proiek tuak buru tzeko beharrezkoak diren 
elementuak direla. 

“Zeharkatu eta txortan egin 
elkarri lotuta doazen bi adi tz dira 

gutariko askoren tzat. Negar egitea 
debekaturik dagoen adi tza da, bizirik 

irauteko balio badu salbu”.

SEXU-ESPLOTAZIORAKO SALEROSKETARI AURRE 
EGITEKO ARAZO NAGUSIAK 

•  IKUSEZINTASUNA: Sexu-esplotaziorako salerosketan dauden emakume a tzerritar gehienak ikusezin bihurtu dituzte 
eta ikaraturik daude.

•  ERAKUNDEEN LAN DESEGOKIA:  Soilik egin da lan poliziak sareak desegin di tzan, baina bitartean horien irabazia eta 
fidan tzamendua lagun tzen duten mugetako kontrolak areagotu dira. Prestakun tza-falta handia dago giza eskubi-
deen ikuspuntu feministatik jarduteko. 

•  INFORMAZIO-FALTA: Sexu-esplotaziorako salerosketaren fenomenoa iker tzeko egun dagoen zailtasun handiene-
tako bat iturri ofizialetan dagoen informazio-falta da.

CEAR-Euskadiren irudiak, Milton andreak diseinatuta



Elkarrizketa

MARÍA NAREDO
INDARKERIA MATXISTAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN ALORRETAN ESPEZIALIZATUTAKO LEGELARIA

“Epaitegiak modu episodikoan jorra tzen ari dira  
erlazionala den eta familiako kide guztiei eragiten 

dien indarkeria”

Zergatik ezin du eraso tzaile ma txista batek 
aita on bat izan?
Indarkeria ma txista dagoen ingurune batean bizi 
diren haurrak zuzeneko biktimak dira, aita eraso-
tzaileak haurrei astindurik eman ez arren. Eraso ma-
txista orok eraginak ditu harremanetan. Jokabideak 
eta portaerak haurren tzako onuragarria den harre-
man batek izan behar dituenaren kontrakoak dira.

Tratu txarrak ematen dituen per tsona batek 
bere ondorengoen guraso-ahala izateko es-
kubidea dauka?
Inoiz ere ez. Indarkeria ma txistaren aztarnak agerian 
daudenean, ez dago ez guraso-ahalik ez zain tza par-
tekaturik. Kode Zibilak agin tzen duenaren arabera, 
guraso-ahala adingabekoaren mesedetan egikaritu 
behar da beti. Eskubide erlatibo bat da, betebeharra 
inplika tzen duena.

Hala eta guztiz ere, epaitegietan eraso tzailea 
aita ona izan daitekeela dioen premisatik abia-
tzen dira ba tzuetan, ezta?
Epaitegiak modu episodikoan trata tzen ari dira erla-
zionala den eta familiako kide guztiei eragiten dien 
indarkeria. Istanbulgo Hi tzarmenean zera eskatu 
zaie agintariei (agintari judizialak barne): bikotearen 
edo bikote-ohiaren eremuan gerta tzen den emaku-
meen aurkako indarkeria modu globalean jorratu 
dezatela, hau da, lehenengo eta behin, ingurune ho-
rretan egon daitezkeen biktima guztiak ikusgai egin 
behar direla eta, ondoren, biktimei arreta eman behar 
zaiela. Hala ere, botere judizialak biktima eta eraso-
tzailea bakar tzeko joera dauka; horrenbestez, indar-
keria eta botere-harremanek ukitutako familiako gai-

nerako kideak deskonektatu egiten dira. Ondorioz, 
oso emai tza desegokiak ikusi ohi ditugu, esaterako, 
eraso tzailea den aita batek seme-alabekiko dituen 
abantailak izaten jarrai tzea.

Horren inguruko arauak egon arren, zergatik 
ez dira eraginkorrak?
Azken urteotan aurrerapauso handiak eman dira 
araudiaren alorrean. Hala eta guztiz ere, legearen 
aplikazioa, batez ere gurasoen eta seme-alaben ar-
teko harremanei dagokienez, patriarkatuaren ideia-
tik oso hurbil dago, bai eta pater familias delakoaren 
roletik eta irudi publiko nahiz pribatutik ere. Pro-
fesional askok ez dituzte oraindik aurreiri tziek 
markatutako eskema mentalak erai tsi. Lege horren 
aplikazioari dagokionez, metodo berberak egikari-
tzen jarrai tzen da eta, ondorioz, eten handi bat dago 
lege-aurrerapenen eta legearen aplikazio eraginko-
rraren artean.

Indarkeria ma txistaren biktima adingabeek 
en tzunak izateko daukaten eskubidea berma-
tzen al da epaitegietan?
Legea inplementa tzeko metodoak eta baliabideak 
hobetu beharra dago, haurrek en tzunak izateko es-
kubidea izan dezaten, hain zuzen ere, haur tzaroaren 
oinarrizko eskubide bat baita. Horrek esan nahi du 
haur guztiek, ez soilik hamabi urtetik gorakoek, eu-
ren iri tzia, beharrizanak eta nahiak adi tzera emateko 
eskubidea daukatela. Hori guztia jaso ahal izateko, 
metodologia egokiak behar dira; izan ere, per tsona 
nagusiek ez bezala, haurrek ez daukate pen tsa tzen 
dutena adi tzera emateko tresnarik. Ildo horretatik 
sistema judizialak ez du nahikoa aurrera egin; izan 

ere, ez dago haurrak en tzuteko metodologiarik ez 
prestakun tza profesionalik ez instalazio egokirik. 
Legeak aurrera egin du, baina ez da nahikoa aurrera-
pausorik eman legea errealitate bihurtu dadin.  Hau-
rrekiko oso begirune tsua den prozedura zorro tz eta 
espezializatu bat faltan bota tzen da.

Hezkun tza-sisteman zer baliabide erabil tzen 
da indarkeria ma txistaren adingabeko biktima 
posibleak an tzemateko?
Hezkun tzaren nahiz osasunaren eremuak mota ho-
netako kasuak an tzemateko baliabide pribilegiatuak 
dira. Hala eta guztiz ere, borondate, aurrekontu eta 
baliabide profesional gehiago jarri behar da, harta-
ra, irakasleek matematikak edo beste edozein ikas-
gai ematea ezinbesteko eran tzukizuna dela uler tzen 
duten neurrian, indarkeria an tzematea eta ahal den 
guztietan, beste alde batera begiratu ordez, behar be-
zala jardutea ere ezinbesteko eran tzukizuna dela uler 
dezaten. 

Erakundeek zer nolako erronkak dituzte alor 
horretan?
Bide luze bat daukagu gure aurrean. Erronka nagu-
sia honako hau da: benetan konprometituta dauden 
politika publikoen bidez legea aplika tzea. Hau da, 
haurren eskubideen alde eta indarkeria ma txistaren 
aurka lan egiten duten eragile guztiek batera eta 
modu koordinatuan lan egitea. Oso garran tzi tsua da 
agertoki honetan askotariko biktimak daudela uler-
tzea, zeinen eskubideak eraso tzaile berberak zapal-
tzen dituen. Egoeraren eran tzulearengan jarri behar 
da arreta, bai adingabeko biktimekiko bai biktima 
nagusiekiko daukan inpaktuari dagokionez.  

Juana Rivasen kasuak eztabaida ireki du genero-indarkeria dagoen 
ingurune batean bizi diren haurrek jasaten duten babesgabetasunaren 
inguruan. María Naredok, indarkeria ma txistaren eta giza eskubideen 

alorretan espezializatutako legelariak, zera kritika tzen du elkarrizke-
ta honetan: sistema judiziala, ba tzuetan, eraso tzailea aita on bat izan 
daitekeela defenda tzen duen premisatik abia tzen dela


