
 
ERAILKETA ETA ERASO MATXISTA KASUETARAKO UDAL ERANTZUNA 

 
Indarkeria matxista jendartean ematen den giza eskubideen urraketa larrietarikoa da. Indarkeria hau 
patriarkatuaren oinarrizko ezaugarri bat da eta azken kausa emakumeen eta gizonen arteko 
desberdintasunak hainbat mekanismoren bidez sortzea eta birsortzea da. 
 
Indarkeria matxista zuzena izozmendiaren tontorra baino ez da, hau da, ezin ditugu ahaztu, 
indarkeria matxista sortzea eta birsortzea ahalbidetzen duten egiturazko baldintzak zein baldintza 
sinboliko eta soziokulturalak. 
 
Aukera berdintasunik gabeko gizarteetan, emakume izate hutsagatik haien kontra egiten diren 
indarkeriazko eraso guztiek osatzen dute indarkeria sexista. Egoera horretan, emakumeen aurkako 
indarkeriak gizonen boterea eta emakumeen gaineko kontrola nabarmentzen duen funtzio 
instrumentala ez ezik, esan bezala, sinbolikoa ere badu, eta horren bidez, emakume guztiei 
jakinarazten zaie sistema patriarkalaren logika gainditzen badute indarkeriaren biktima izan 
daitezkeela.  Honenbestez, makineria oso baten baitan ematen diren eraso hauek hainbat eremutan 
islatzen dira, esaterako: eremu sozial eta ideologikoan, politikoan, kulturalean, juridikoan eta 
ekonomikoan….   
 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, indarkeria 
da:sexu arrazoiagatik egindako edozein ekintza bortitz, ondorioz, min fisikoa, sexuala edo 
psikologikoa dakarrena edoekar dezakeena edo emakumeari sufrimendua eragin diezaiokeena, 
horrelako ekintzak egitekomehatxua, derrigortzea edo askatasun arbitrarioa ukatzea ere barnean 
hartuta, bai bizitzapublikoan bai pribatuan. 
 
Mugimendu feministak lortu du, duela gutxi arte “arazo familiar edota pribatu” bezala ulertzen zena, 
arazo politiko eta sozial bezala irudikatu eta birkokatzea. Hori horrela, Bergarako Udalari dagokio, 
erakunde publikoa den heinean, erantzukizunez eta arduraz jokatzea, eta  EMAKUNDEK, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eudelek ezarritako gidalerroak jarraitzea. Hori horrela, terminologiari 
dagokionez eta indarkeria moten sailkapenari dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako 
proposamenak aintzat hartu dira (gida eranskinetan, VI. eranskina). 
 
Bergarako Udalak eta Martxanterak emakume talde feministak Euskal Herrian erailketa matxista bat  
edo eraso bat gertatzen denerako prozedura bat zehazteko beharra ikusi dute. Izan ere, elkarteekin 
ados jarrita, indarkeria matxistak gaitzesteko ekintza bateratuen deialdiak egitea garrantzitsua da 
indarrak batzeko eta salaketa publikoak oihartzun handiagoa izateko. 
 
 
Hori horrela, honakoa adostu da: 
 
 
Ondorengo kasu guztietan: 
 

• Eudeleko gidaren gomendioak jarraituko dira: “Emakumeen kontrako indarkeria ematen 
denerako jendaurreko jardueretarako gomendioak”. 

 

• Prozedura honetan zehazten den kasuren baten berri duenean Bergarako udalak edo 
Martxanterak emakume taldeak: 

 
1. Komunikazioa egongo da elkarren artean informazioa elkartrukatzeko eta ondorengo 

pausoak zehazteko. 
 

Koordinazioa egiteko Martxanterek bi arduradun izendatuko dituzte. 
 
 
Udalaren kontaktua prebentzio teknikaria izango da astelehenetik ostiralera 15:00 



arte, ordutegi horretarik kanpo, arloko zinegotzi arduraduna izango da kontaktua. 
 

2. Zinegotzi arduraduna eta berdintasun teknikariaren arteko bilera egingo da prozedura 
honetan adostutakoa martxan jartzeko. 

 

3. Zinegotzi arduradunak oposizioari gertatutakoaren berri emango dio. 
 

4. Zinegotzi arduradunak edo berdintasun teknikariak Udaleko prentsa arduradunari 
jakinaraziko dio, eta adostutako oharra argitaratuko du (sarean/prentsan). 

 
 
ERAILKETA KASUETAN 
 

1. Erailketa Bergaran gertatzen bada, emakumea Bergarakoa bada edo une horretan 
Bergaran bizi bada. 

 

• Bozeramaileen mahaia deituko da albistea prentsa idatzian ateratzen den egunean 
bertan, edota ertzaintzak/udaltzainak ofizialki jakinarazten digutenean. Martxanterek 
ere bilera horretan parte hartuko dute. 
 

• Egunean deituta dauden batzordeak bertan behera geratuko dira. 
Alkateak jakinaraziko dieudaleko langileei emailez (V. eranskina). 

 

• Udalak prentsa ohar bidez erailketa matxistaren gaitzespena agertuko du 
gertatutakoaren berri izatean. Aurretiaz adostutako prentsa ohar eredua egongo da 
eredu moduan jarraitzeko (II.eranskina). 

 

• Martxanterak emakume talde feministak Emakumeen Mundu Martxaren deialdiarekin 
bat eginez, elkarretaratzea egingo du. Erailketa goizean gertatuz gero, egunean 
bertan egingo da elkarretaratzea, eta arratsaldean izanez gero, berriz, hurrengo 
egunean. 

 
Udalak bat egingo du deialdi horrekin eta herritarrak parte hartzera gonbidatuko ditu. 
Elkarretaratzea udaletxe aurreko plazan izango da 19:00etan. 

 

• Dauden giza eta baliabide materialak eskainiko zaizkio familiari. 
 

1..i. Familiarekin harremanetan jarriko dira: 

1..i.1. Alkatea edo horretarako delegatzen duen zinegotzia: Familiari 
atentziorako luzapena egingo dio (III. eranskinetan gida). 

 
 

1..i.2. Indarkeria matxista kasuetan esku hartzeaz arduratzen den 
udal teknikaria: Egoera aztertu eta familiari dauden baliabideen berri 
emango dio. 

 
1..ii. Baliabideak: 

1..ii.1. Seme-alabentzako laguntza psikologikoa. 
1..ii.2. Kasuan kasu dagokion bestelako baliabideak. 

 

• Akusazio partikularra izateko aukera aztertuko da. 
 

• Webgunean gaitzespena irudikatuko da. Leku ikusgarrian jarriko da adierazpena udal 
web gunean, eta, adierazpenarekin batera, udaleko argazkia jarriko da lonarekin 
(komunikazio arduradunak). 

 



• Udaleko eraikin batzuetan indarkeria sexistaren aurkako lonak jarriko dira. 
Berdintasun teknikariak edo zinegotziak abisua pasako diote dagokionari pankartak 
jartzeko. Jai egunetan udaltzaingoa arduratuko da honetaz. 

 
1..i. Liburutegian. 
1..ii. Polikiroldegian (Agorrosin). 
1..iii. Irizar Jauregian. 

 
 

2. Erailketa eskualdean gertatzen bada 
 

• Udalak prentsa ohar bidez erailketa matxistaren gaitzespena agertuko du albistea 
prentsa idatzian ateratzen den egunean bertan edo hurrengo egunean (arratsaldez 
gertatzen bada). Aurretiaz adostutako prentsa ohar eredua egongo da (I. eranskina). 
 
Elkarretaratzearen eguna eta ordua jarriko dira oharrean baldin eta ordurako 
Martxanterakekin koordinatzea lortu bada, bestela, elkarretaratzearen ordua eta eguna 
Martxanterakekin zehaztutakoan zabalduko ditu udalak. 
 

• Martxanterak emakume talde feministak Emakumeen Mundu Martxaren deialdiarekin bat 
eginez, erailketa gertatu den herriaren deialdiarekin bat egingo du eta elkarretaratzea 
egingo dute erailketa gertatu den herrian bertan. 
Udalak ere bat egingo du deialdi horrekin eta herritarrei elkarretaratzean parte hartzeko 
deia luzatuko die. Talderik edo deialdirik ez balego, udalak berak egingo luke 
deialdia/elkarretaratzea. 

 
Horrez gain, Emakundek, Eudelekedo/eta eskualdeko Udalak eguerdirako elkarretaratze 
deia luzatuko balute, udalak elkarretaratzea egingo luke Udaletxe aurrean. 

 

• Webgunean gaitzespena irudikatuko da. Leku ikusgarrian jarriko da adierazpena udal 
web gunean, eta, adierazpenarekin batera, udaleko argazkia jarriko da lonarekin 
(komunikazio arduradunak). 
 
 
 

• Udaleko eraikin batzuetan indarkeria sexistaren aurkako lonak jarriko dira. Berdintasun 
teknikariak edo zinegotziak abisua pasako diote dagokionari pankarta jartzeko. Jai 
egunetan udaltzaingoa arduratuko da honetaz. 
 

2..i. Liburutegian. 
2..ii. Polikiroldegian (Agorrosin). 
2..iii. Irizar Jauregian. 

 
 

• Heriotza gertatutako udalean ez balego baliabide egokirik, udalen arteko 
elkarlana sustatuko litzateke, familiari beharrezko arreta eskaintzeko. 
 
 

3. Euskal Herrian gertatzen bada 
 

• Udalak prentsa ohar bidez erailketa matxistaren gaitzespena agertuko du 
albistea prentsa idatzian ateratzen den egunean bertan edo hurrengo egunean 
(arratsaldez gertatzen bada).  Aurretiaz adostutako prentsa ohar eredua egongo da 
(I.eranskina). 

 
 Elkarretaratzearen eguna eta ordua jarriko dira oharrean baldin eta ordurako 



Martxanterakekin koordinatzea lortu bada, bestela, elkarretaratzearen ordua eta eguna 
Martxanterakekin zehaztutakoan zabalduko ditu udalak. 

 
 Horrez gain, Emakundek, Eudelek edo/eta eskualdeko Udalak eguerdirako 

elkarretaratze deia luzatuko balute, udalak elkarretaratzea egingo luke Udaletxe aurrean. 
 

• Martxanterak emakume talde feministak Emakumeen Mundu Martxaren 
deialdiarekin bat eginez, erailketaren albistea prentsa idatzian atera eta 24 ordutara 
elkarretaratzea egingo du. Udalak bat egingo du deialdi horrekin eta herritarrak parte 
hartzera gonbidatuko ditu. Elkarretaratzea udaletxe aurreko plazan izango da 19:00etan. 
Talderik edo deialdirik ez balego, udalak berak egingo luke deialdia. 

 
Horrez gain, Emakundek edo eta Eudelek eguerdirako elkarretaratze deia luzatuko balute,  

udalak elkarretaratzea egingo luke udaletxe aurrean. 
 
 

• Webgunean gaitzespena irudikatuko da. Leku ikusgarrian jarriko da 
adierazpena udal web gunean, eta, adierazpenarekin batera, udaleko argazkia jarriko da 
lonarekin (komunikazio arduradunak). 

 

• Udaleko eraikin batzuetan indarkeria sexistaren aurkako lonak jarriko 
dira.Berdintasun teknikariak edo zinegotziak abisua pasako diote dagokionari pankarta 
jartzeko. Jai egunetan udaltzaingoa arduratuko da honetaz. 
 

3..i. Liburutegian. 
3..ii. Polikiroldegian (Agorrosin). 
3..iii. Irizar Jauregian. 

 
 
 
 
BERGARAN ERASO SEXISTA GERTATU DENEAN HERIOTZARIK GABE 
 
Horrelako kasuetan garrantzitsua da koordinazioa udala eta Martxanterak taldearen artean 
bakoitzak daukan informazioa elkarbanatzeko, eta ondorengo ekintzak adosteko. 
 
Behin koordinatuta, jarraituko diren pausoak: 
 

• Martxanteraktaldeak elkarretaratzea egiteko deialdia luzatuko du. Udalak bat egingo du 
deialdi horrekin eta herritarrak parte hartzera gonbidatuko ditu. 

 

• Emakumeak nahi izanez gero (bere nahia errespetatuko da), erasoaren gaitzespena 
adieraziko du udalak prentsa ohar bidez (III. eranskina). 

 

• Erasoa jasan duenak hala nahiko balu, Udalak Udaltzainen edo Ertzainen bitartez jasotako 
informazioa Martxanterak taldearekin partekatuko du. 

 

• Dauden giza eta baliabide materialak eskainiko zaizkio eraso duten emakumeari eta familiari. 

▪ Laguntza psikologikoa. 

▪ Laguntza sozio-juridikoa. 

▪ Laguntza ekonomikoak 

▪ Alojamendua. 

▪ Egoera administratiboen erregularizaziorako laguntza. 

▪ Kasuan kasu dagokion bestelako baliabideak. 



 
 
ESKUALDEAN EDO EAE MAILAN ERASOA GERTATU DENEAN HERIOTZARIK GABE 
 
Kasu honetan, Emakundek, Gipuzkoako Foru Aldundiak edo Eudelek elkarretaratzea egiteko deia 
luzatuko balu, udalak bat egingo luke deialdi horrekin eta parte hartuko luke proposatutako salaketa 
ekintzetan (elkarretaratzea, adierazpena…). 
 
 
 


