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1. SARRERA 
Indarkeria matxistaren aurrean, Ugaoko herriak jarrera aktiboa izan behar du; salaketa           

irmoa eta erabatekoa egin. Horregatik, protokolo honen helburua, indarkeria matxistaren          

aurrean erantzuteko urratsak eta egitekoak finkatzea izango da; eraso eta erailketa matxisten            

aurrean, argi izan ditzagun eman beharreko urratsak, Ugaoko Udala, Ugaoko Mugimendu           

Feminista eta ugaotarren artean erantzun bateratua eta sendoa sortzeko. 

Sexu-genero sistemaren baitako botere-harremanak mantendu edo indartzen duen oro da          

indarkeria matxista. Indarkeria matxista hamaika eratan ager daitekeen arren, eta hauek           

jomugan izango baditugu ere, kanpora begira erantzuteko orduan, erailketa sexistak, sexu           

erasoak eta eraso fisikoak izango ditugu kontuan.  1

Erabiliko dugun terminologia honako hau izango da: 

INDARKERIA MATXISTA sexu-genero sistemaren baitan eta eme-emakume-       
heterosexual/ar-gizon-heterosexual binomioak sortutako botere harremanak indartu eta       
mantentzen duena da. Norma hori mantentzeko, eskema horretatik ihes egiten duten           
errealitateak baztertu, zapaldu eta zigortzera bideratuta dagoena. Banaketa horretatik         
eratorritako zapalkuntza guztiak barnebiltzen dituena. 

INDARKERIA SEXISTAk zehazki emakumeek emakume izatearen kondizioagatik (ez        
egiten dutenagatik, direnagatik eta irudikatzen dutenagatik baizik) pairatzen duten         
indarkeriari egiten dio erreferentzia. 

EMAKUME kontzeptuaren baitan barnebiltzen ditugu sexu/genero eskema       
tradizionalean emakumearen sinbolo diren gorputz guztiak. 

Indarkeria matxista egiturazkoa da, sistema patriarkalaren adierazpide bat. Indarkeria         

matxista salbuespeneko gertakizun bat ez den neurrian eta gure egunerokotasunean bizi dugun            

neurrian, lehen mailako arazoa da guretzat. 

 

1  Emakumeak salaketa publikoa egin nahi badu. 
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(Eranskina 1 / 8. orrialdea) 
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2. AKTIBAZIOA 
Ugaon ematen diren erasoak edo ugaotarren bat erasoan inplikatua badago. 

I. AKTIBAZIOA: Udalak erasoren baten berri izatekotan, Kallera abisatuko du lehenik.          

Era berean, Kallerak erasoren baten berri izatekotan, Udala abisatuko du. Horretarako, aurrez            

zehaztuko dira kontakturako pertsonak: 

a. Kontaktua (udala).      b. Kontaktua (kallera). 

Salaketa judiziala egon edo ez, ez da aktibazioa baldintzatuko. Edozein kasutan           2

aktibazioan adostutakoa beteko da. Beti ere erasotuaren babesa eta konfidentzialtasuna          

bermatuko da. 

II. DEIALDIAK: Eraso bat ematen denean, kasua aztertu eta salaketa publikoa egitea           

erabakitzen den kasu guztietan, kontzentrazioa deituko dugu. Kontzentrazioa, erasoa gertatu          

eta astebeteko epean egingo da, Udalak eta Kallerak elkarrekin adostutako egun, toki eta             

orduan. Kontzentrazioa “Ugaon indarkeria matxistaren kontra” lelopean egingo da. Pankarta          

bakarra egongo da, Kallera arduratuko da pankarta lortzeaz. Kontzentrazioan zehar pankarta           

mugimendu feministako ordezkariek eta ugaoko elkarteetako kideek (nahi izatekotan) eutsiko          

dute. Haiekin batera, nahi duen herriko beste edozein pertsonak eutsiko du. 

III. UDALA: Udala, erasotuari babesa eskaintzeaz gain, koordinazioaz arduratuko da.         

Horretaz aparte, protokoloa aktibatu eta 24-48 orduko epean, bandoa aterako du salaketa            

publikoa aurrera eramatea erabakitzen bada, salaketa judiziala egon edo ez. Bandoa, aurrez            

adostua egongo da. Bandoarekin batera, web-gunean testua jarriko da.  3

Plantillak: (Eranskina 2 / 15. orrialdea) 

Udaleko gizarte zerbitzuen kontu geratuko da erasotuaren zein erasotzailearen         

kudeaketa, horretarako beharrezkoak diren baliabideak eskainiz.   (Eranskina 3 / 15. orrialdea) 

IV. MUGIMENDU FEMINISTA: Mugimendu feministaren ardura izango da salaketa        

soziala artikulatzea. Gainera, kontzentrazioa egitekotan, bere gain geratuko da kontzentra          

ondorengo irakurketa egitea. 

2 Protokoloa emakumeak hala nahi duenean aktibatuko da. Protokolo hau sinatu duen edozein eragile              
edo norbanakorekin harremanetan jartzearekin nahikoa izango da horretarako.  
3 Erailketa kasuan, prentsa oharra aterako dugu (Udalak eta Kallerak sinatua). Udalaren ardura izango da               
prentsa ohar hori dagokien medioei helaraztea. 
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3. TELEFONO ETA KONTAKTUAK 

 

● Udaletxea: 94 648 07 11 

 

● Gizarte zerbitzuak: 94 632 21 54 

 

● Psikologoa: Gizarte zerbitzuen bidez eskatu daiteke zita, edota Bilbon 944450760 telefono           

zenbakian edo info@zutitu.com helbide elektronikoan. 

 

● Larrialdiak: 112 

Entzumen- edo mintzamen- urritasunen bat baduzu, bidali SMS bat zenbaki honetara: 600 123             

112, nor zaren eta non zauden esan, “genero-indarkeria” jarrita. 

 

● Osasun zentroa: 94 648 01 85 

 

● Udaltzaingoa: 94 633 31 56 / 686 665 305 

 

● KaLlera: kallera.asanbladafeminista@gmail.com 

  

● Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Telefono Bidezko Zerbitzu Espezializatua        

(S.A.TE.VI) : 900 840 111 4

  

● Biktimari Laguntzeko Zerbitzua (BLZ) : 900 400 028 5

 

● Zerbitzu juridikoa (Clara Campoamor): 944 23 91 55 edo consulta@claracampoamor.com  

4  Informazio gehigo 17. orrialdean 
5  Informazio gehigo 17. orrialdean 
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4. ERANSKINAK 

a)Eranskina I: Marko teorikoa 

a.1- SARRERA 

Indarkeria matxistaren aurrean, Ugaoko herriak jarrera aktiboa behar du izan; salaketa           

irmoa eta erabatekoa egin. horregatik, protokolo honen helburua, indarkeria matxistaren          

adierazpen larrienei erantzuteko urratsak eta egitekoak finkatzea izango da; eguneroko eraso           

zein eraso larri edo erailketa matxisten aurrean, argi izan ditzagun eman beharreko urratsak,             

Ugaoko Udala, Ugaoko Mugimendu Feministak eta ugaotarren artean erantzun bateratua eta           

sendoa sortzeko. 

Sexu-genero sistemaren baitako botere-harremanak mantendu edo indartzen duen oro da          

indarkeria matxista. Indarkeria matxista hamaika eratan ager daitekeen arren, eta hauek           

jomugan izango baditugu ere, kanpora begira erantzuteko orduan, erasorik larrienetan jarriko           

dugu arreta oraingoz, hots, ezinbestean salatuko ditugun egoerak erailketa sexistak, sexu           

erasoak eta eraso fisikoak izango dira. 

Era berean, protokolo honen bidez kalera begira egingo dugun erasoen salaketaz gain,            

egunerokoan gertatzen diren beste eraso eta indarkeria matxistaren gainontzeko adierazpenak          

ikusarazi nahi ditugu eta hauek beharko duten lanketa mahai gainean jartzea beharrezkoa            

ikusten dugu. Ezinbestekotzat dugu jarrera prebentiboa presente edukitzea eta bide horretan           

autodefentsa feministan oinarritutako erantzuna eta edukiak lantzeko bitartekoak erraztea         

(ikastaroak, hitzaldiak, tailerrak...) 

Herriko eragile zein eta talde feministekin elkarlanean, landu beharko dugu zein erantzun            

eman, nola ikusarazi, zein estrategia landu berauek ezabatzeko (indarkeria transistemikoa den           

heinean: lan esparrua, aniztasun sexuala, aniztasun funtzionala, haur zein adinekoei          

zuzendutakoa, sexu langileak, migranteak, arrazializatuak, kalean dauden emakumeak, ...         

horiei guztiei ere arreta jarriko diegu). 

Protokoloak ez dira lanketaren azken helburua izango, indarkeria matxistari aurre egiteko           

lan-erremintak baitira, protokoloak bitartekoak dira. 

 

6 



a.2- TERMINOLOGIA 

Garrantzitsua deritzogu terminologia argi, egoki eta bateratua adostu eta erabiltzeari.          

Izendapenak indarra jar dezake indarkeria pairatzen duen eta aurre egiten dion           

pertsonarengan, indarkeria erabiltzen duenarengan edo gertatzeko dauden arrazoietan. Horrek         

baldintzatuko du indarkeria nola ulertzen dugun eta nondik datorren. 

Askotan erabiltzen den eta zabalki onartua dagoen “emakumeenganako indarkeria”         

kontzeptua deskriptiboa da eta indarkeria ikusgarri egiteko baliagarria izan den arren, behin            

errealitate hori azaleratuta uste dugu urrats bat aurrerago egiteko garaia dela, beraz            

terminologiak gure ustez beharko lituzkeen ezaugarriak dira: 

● Indarkeria izendatu eta kausak azaltzea 

● Egiturazko desberdintasunean oinarrituta dauden emakume eta gizonen arteko        

botere harremanak barnean hartzea. 

● Indarkeria pairatzen duten beste subjetu batzuen gaineko begirada zabaltzen         

hastea. 

Beraz erabiliko ditugun terminoak horrela definituko genituzke: 

INDARKERIA MATXISTA sexu-genero sistemaren baitan eta eme-emakume-       
heterosexual/ar-gizon-heterosexual binomioak sortutako botere harremanak indartu eta       
mantentzen duena da. Norma hori mantentzeko, eskema horretatik ihes egiten duten           
errealitateak baztertu, zapaldu eta zigortzera bideratuta dagoena. Banaketa horretatik         
eratorritako zapalkuntza guztiak barnebiltzen dituena. 

INDARKERIA SEXISTAk zehazki emakumeek (sexu/genero eskema tradizionalean       
emakumearen sinbolo diren gorputz guztiek) emakume izatearen kondizioagatik (ez         
egiten dutenagatik, direnagatik eta irudikatzen dutenagatik baizik) pairatzen duten         
indarkeriari egiten dio erreferentzia. Emakumeei dagokienez, haien gorputzak ez du          
normaltasunaren eskema tradizionalari aurre egiteko beharrik indarkeriak pairatzeko,        
izan ere, emakumea izate edota iruditze hutsak berekin ekartzen ditu murrizketak,           
kontrolak eta hainbat indarkeria molde eta maila. 

Gorputzak, jaio baino lehenagotik, etiketatuak dira arra/gizona edo emea/emakumea         

egiten dituen arau genital batean oinarrituta, zeinak identitate horietako bakoitzari jokaera           

maskulino edo femeninoa esleitzen dion (hurrenez hurren), eta jokaera horiek gizarte-eginkizun           
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arbitrario, dikotomiko eta hierarkikoak besterik ez dira. 

Dikotomikoak dira, alde batetik aurkakoak diren identitateetan oinarrituta ulertzen direlako,          

hau da, maskulinoa dena ez da femeninoa eta alderantziz; eta bestaldetik, osagarritasun-irudi            

faltsua sortzen dutelako (maitasun erromantikoa, heterosexualitatea). Eta hierarkikoak dira,         

maskulino izendatzen dena femenino izendatzen dena baino hobetzat hartzen delako (izan ere,            

maskulinoa dena femeninoa denarekin alderatuta ulertzen da, eta alderantziz). 

Matxista kontzeptuaren polisemiak menderatze sistema maskulinoari nahiz sistema        

horren muturreko moldeei aipamena egiten badie ere, kategoria hori erabiliko dugu adierazitako            

eskema horri aurre egiten dioten pertsona askotarikoek bazterketa, zokoratzea, arbuioa,          

patologizazioa,... pairatzen dituztela ziurtatzeko erabilitako mekanismo ugari eta askotarikoak         

adierazteko. Hau da, indarkeria matxistaren hainbat molde fobien bidez adierazten direnak:           

trans gorputzei (transfobia) nahiz sexumaitasunezko aukera lesbikoari (lesbofobia) eta         

homosexualei (homofobia). 

Sexismoaren kontzeptuaren erabilerak tradiziozko egituren, arauen, ohituren eta balioen         

presioa nabarmentzen du, emakumeak betidaniko feminitatearen eskemara molda daitezen,         

gizonezkoek indarkeria erabiltzeko duten abantailaz baliatuta, aurrez ezarritako beldurrezko eta          

mehatxuzko gidoiaren bidez haien errebeldiak eta erresistentziak iraungitzeko. Baina, halaber,          

adierazi egiten du egitura horien eta indarkeria horren xedea kategoria maskulinoari balioa            

ematen dioten botere-harremanak sortzea dela, kategoria femeninoaren kaltetan. 

 

a.3- INDARKERIA MATXISTAREN KOKAPENA 

Indarkeria eta eraso matxistak ezin dira gertaera isolatu edo salbuespen gisa ulertu.            

Indarkeria matxistaz hitz egiten dugunean, ezinbestean kokatu behar dugu sistema oso baten            

baitan, patriarkatuaren barnean, hain zuzen ere. Indarkeria matxista sistema patriarkalaren          

adierazpide bat da. Hortaz, sistemaren ernamuinean dagoen indarkeria-mota da, egiturazkoa          

eta sistemak funtzionatzeko ezinbesteko tresna. 

Indarkeria matxista egiturazkoa dela diogu indarkeria-mota honen oinarrian hau         

sostengatu, sustatu, babestu eta ahalbidetzen duen sistema oso bat dagoelako; gizon eta            

emakumeen arteko botere-harremanetan jatorria duena; eta botere harreman hauek         

mantentzeko baliabide indartsua da indarkeria matxista era berean. 
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Kontu handiz ibili behar dugu indarkeria kasuak gertaera bereziak eta partikularrak balira            

bezala aurkeztearekin eta indarkeria justifikatzearekin (alkoholarekin, eromenarekin edo        

gaixotasunekin lotuz). Modu berean indarkeria gauzatzeko orduan eragina duten alderdi          

pertsonalei gehiegizko garrantzia ematen zaie; hau da, indarkeriazko egintzen kausak, bereziki,           

pertsonalak direla sinestarazi digute, eta ez sozialak. 

Era berean, ezin dugu beldurraren mezua zabaldu, ezin dira emakumeak biktima           

paperean jarri. Horren aurrean, indar berezia emango diegu beti indarkeriatik irten diren            

emakumeei, erasoari aurre egin diotenei, libreki bizitzeko estrategiak aktibatu dituztenei. 

Indarkeria matxista salbuespeneko gertakizun bat ez den neurrian eta gure          

egunerokotasunean bizi dugun neurrian, lehen mailako arazoa da guretzat. 

Indarkeria matxistaren oinarrian heteropatriarkatua dagoela esaten dugunean, honakoa        

esan nahi dugu: Arau natural gisa aurkezten dela izateko modu bat eta harremantzeko modu              

bat. Pertsonak emakume edo gizon gisa sailkatzen dira, eta emakume edo gizon izateko modu              

bakarra ezartzen da (feminitatearen eta maskulinitatearen eredu bakarra eta estereotipatua).          

Era berean, genero-identitate horri sexu-harreman-mota bat ezartzen zaio, heterosexualitatean         

oinarritua. Biologikoki emetzat hartzen diren pertsonak sozializazio-prozesu baten bidez sozialki          

eta kulturalki emakume bihurtuko dira, feminitatearekin lotzen diren ezaugarriak, gaitasunak eta           

balioak barneratuz. Gauza bera gertatzen da biologikoki ar gisa katalogatuetatik gizon           

maskulino bihurtzearekin. 

Eskema horri aurre egiten dioten gorputz guztiek –(egitura biologikotik zein sexu-           

jokaeragatik aurre egiten diotenak)– indarkeria matxista paira dezakete, indarkeria matxista          

sexu/genero/sexualitate eskema birsortzea ziurtatuko duen kontrol-mekanismoa izaki. 

Sexu-genero identitatearen arabera banatzen dira espazioak eta lanak. Diferentzia hauek,          

ordea, desberdintasun eta dominazio-harreman iturri dira. Sistemaren erdigunean ezartzen da          

esparru publikoa eta lan produktiboa edo ordaindua. Eta espazio horiek gizonen esparru gisa             

definitzen dira. Sozialki eta ekonomikoki baloratutako esparruak izango dira. Etxeko lanak eta            

zaintza-lanak emakumeei lotzen zaizkie eta esparru pribatura eramaten dira, ikusezin bihurtuz           

eta sozialki nahiz ekonomikoki balioa kenduz. 

Indarkeria matxista era askotara agertzen da, eta esparru sozial, politiko, kultural, juridiko,            

ekonomiko eta ideologiko osoan dago presente. Honengatik, indarkeria matxistaz ari garenean           

ez gara bikote harremanen barruko indarkeriaz soilik ari. Eraso matxistak kalean ere egiten dira,              
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lanean, polizia-etxeetan, kartzelan, ikastetxeetan, komunikabideetan eta aisialdian... edonon        

izan daiteke eta leku guztietan borrokatu behar dugu indarkeria matxistaren kontra. 

Arazoetako bat da harekin hazi garen neurrian, askotan ez garela gai indarkeria matxista             

antzemateko, naturaltzat eta normaltzat hartzen ditugun jokamolde, harreman eta egitura horien           

atzean dagoen indarkeria identifikatzeko. Oraindik neurri handi batean ezkutuan mantentzen          

den indarkeria da indarkeria matxista baina ez da, inola ere, esparru pribatuari dagokion             

arazoa. 

Indarkeria matxista multidimentsionala den heinean modu anitzetan azaleratzen da eta          

eraso-mota askotan gauzatzen da: 

● Eraso psikikoak: Emakumeak gutxiesten dituen portaera oro, hala nola, mehatxuak,          

umilazioak, errudun-sentimendua bultzatzea, irainak, kontrola, debekuak, jendaurreko       

deskalifikazioak, isolamendua, eta abar luze bat. 

● Eraso ekonomikoak: enplegu prekarizatuak eta lanaldi partzialak emakumeek        

okupatzen dituztenean, zaintzarako baimenak nagusiki emakumeek hartzen dituztenean,        

lansari txikiagoak jasotzen direnean, bikote banaketaren ondoren adostutako pentsioak         

pasatzen ez direnean, eta abar. 

● Eraso ideologikoak: hedabideetan eta publizitatean emakumeak gutxiesten dituzten        

mezuak, emakumeen “kosifikazioa”, erreferentziazko pertsonek edo botere- guneetatik        

egindako adierazpen baztertzaileak, etab. Aisiarekin lotutako euskarriek ere markatzen dituzten          

sexu-genero bereizketak, bideojoko zein jolasetako rol banaketetan ikus daitekeenez adibidez. 

● Eraso sinbolikoak: liburuetan, diskurtsoetan, komunikabideetan, iragarkietan, kantetan,       

filmetan, etab. Ageri diren mezuetan (letra zein uruditeria) ematen da. Baina agerraldi            

publikoetan emakumerik ez agertzean, edo agertzen direnean oso posizio- rol desorekatuak           

okupatzen dituztenean gizonekin alderatuz, ematen da. Agertzen diren iruditeria eta mezuek,           

emakumeak gutxietsi, iraindu, ikusarazi edota zuzenean erasotzen dituztenean ematen da. 

● Eraso fisikoak: adostu gabeko, eskatu gabeko, bilatu gabeko musu, laztan, ukitzeak;           

kolpeak, bultzadak,... 

● Sexu-erasoak: harreman edota praktika sexualak inposatzea, norberaren       

borondatearen kontra. 

INDARKERIA GAINDITZEKO BIDEAN JARTZEKO GAKOAK: indarkeriaren jatorria       

estrukturala den heinean, aurre egiteko neurriak eta erantzunak ere integralak izan behar dira. 
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● Salaketa eta erantzunean indarra jartzearekin batera, prebentzioan egin behar da          

bereziki ahalegina. Berdintasun politikak eta berdintasun unitateak ezinbestekoak dira jendarte          

parekideak eraikitzeko bidean. 

● Pertsonak askatasunean heziko dituen hezkuntza sustatu behar da; pertsonen izate          

anitz eta askotarikoak aintzat hartu eta errespetatuko dituena, botere harremanak gaindiuko           

dituena. 

● Intersekzionalitatea. Indarkeria matxistak erpin desberdin asko ditu, multidimentsionala        

da, dimentsio-izate bakoitzari elementu bereizleak ezartzen dizkiolako. Egoeraren analisiak         

aniztasuna kontuan hartu beharko du; irakurketa heterosexual, zuri, klase ertainekoak gaindituz           

(haurrek eta adineko emakumeek jasaten dutena jatorri desberdinetako emakumeek         

pairatutakoa, arrazalizazioa dagoenean, klase sozialen bereizketak eransten duena, gorputz         

identitate anitzak, aniztasun funtzionala dutenek pairatzen dutena, aniztasun sexuala, ...) 

● Maskulinitate-eredu hegemonikoa eraldatu behar da 

● Maitasun erromantikoaren ideologiak indarkeria matxista onartzera eramaten gaitu,        

feminitatearen eredu hegemonikoa iraunaraziz eta bikote harremanetan tratu txarrak estali eta           

onartuz. 

● Emakumeen boteretzea eta herritarren arteko babes-sareak sustatzeko neurriak        

martxan jartzea. 

 

ERASO ETA INDARKERIAREN SALAKETAN KONTUAN HARTZEKO GAKOAK: 

● Azaldutakoagatik indarkeria matxista eta eraso matxista terminoak erabiliko ditugu         

(termino zabalagoa izan eta indarkeriaren jatorria barnebiltzen dituelako bere baitan) 

● Lehen mailako arazoa da; sistemikoa eta multidimentsionala izatean, eragiten dion          

pertsona eta esparru guztiengatik (emakumeak emakume izateagatik, heteroaraua hausten         

duten guztiak, binomioak harrapatu eta mugatzen dituenak,...) 

● Kontestualizatu eta konponbidea bilatzerako orduan jatorri eta muinera joateko beharra          

azpimarratu nahi dugu. Erasoak ez dira gertaera bakanak. Emakume eta gizonen arteko            

botere-harremanak gainditu behar ditugu; horizontaltasunean eta parekidetasunean       

oinarritutako harreman sistema sortzeko. 

● Emakumezkoak indarkeria matxista jasateagatik errudun egiten dituen diskurtsoak        

baztertuko ditugu. 

● Emakume erasotuak biktimizatzea ekidingo dugu. 
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● Emakumezkoak ez dira erantzule gisa agertuko salaketarik jarri ez dutelako 

● Ez dugu erasoaren zergatiaren inguruan espekulatuko 

● Beldurra sustatzen duten eta emakumeen askatasuna mugatzea ekar dezaketen         

diskurtsoak ekingo ditugu. Beldurraren mezu oso baztertuko dugu, erasoak ez dira ematen            

gauez eta leku isolatu eta ilunetan soilik, eraso matxistak nonahi gerta daitezke, eta ez du               

espazio fisikoak edo egoera jakin batek baldintzatzen, erasotzaileak baizik. 

● Erasotzaileak ez du profil zehatzik: pobreak edo aberatsak, lankideak edo nagusiak,           

hemen jaioak zein kanpotik etorritakoak, . . .guztien artean egon daitezke eratsotzaileak.            

Bereziki kontuz ibili behar gara jatorria aipatzearekin , mito faltsu eta xenofoboak indartzen             

lagundu dezake. 

● Erasoa zer den identifikatu 

● Erasoa harreman sentimentalarekin edo harremana sexualekin lotuz justifikatzea        

saihestuko dugu. 

● Ez da egingo erasoa justifikatu, babestu edo dudan jartzen duen adierazpenik 

● Azpimarratu nahi dugu erasotuaren biktimizaziotik ihes egiteaz gain, erasoaren         

ereparazio psikologiko eta emozionala bermatzeko baliabide eta zirkuitoak garatzeko         

garrantzia. 
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b)Eranskina II: Bandoak 

b.1-Eraso fisiko/psikiko, sexualak eta berbalak 

Gure herrian gertatutako azken eraso matxistaren aurrean, Ugao-Miraballesko Udaleko         

Udal Taldeek honako adierazpen hau egiten dugu: 

1. Udalak gogor salatu nahi du gure udalerrian izandako eraso matxista. Horrela           

bada, gure elkartasuna adierazi nahi diogu erasoa jasan duen emakumeari eta bere senideei,             

eta bere esku jarri nahi ditugu une honetan behar litzakeen udal baliabideak. 

2. Ugao-Miraballesko Udalak gogorarazi nahi du eraso hauek jendarte matxistaren         

ondorio zuzena direla. Zentzu honetan, emakumeen osotasunaren eta bizitzaren kontrako          

edozein motatako ekintza edo jarrera arbuiatzen dugu. Ez beti da ez. 

3. Udal honek konpromiso irmoa du indarkeria matxista ekiditeko eta         

parekidetasunaren alde lan egiten jarraitzeko. 

4. Horregatik guztiagatik, eta eraso matxista hau arbuiatzeko, Udalak bat egiten du           

(noiz), (ordua), (non) Kallera asanblada feministak deitutako elkarretaratzearekin. Herritar         

guztiei eskatzen diegu indarkeriaren aurka aktiboak izan daitezela eta gaurko elkarretaratzean           

parte hartzera. Guztion artean Ugao-Miraballes parekideago eta eraso matxistarik gabeko herri           

bat eraiki nahi dugu. 

(Gazteleraz) 

Ante la última agresión machista ocurrida en nuestra localidad, los Grupos Políticos del             

Ayuntamiento de Ugao-Miraballes realizamos la siguiente declaración: 

1. Desde el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes realizamos una denuncia firme y          

contundente de la agresión machista ocurrida en nuestro municipio. En este sentido, queremos             

mostrar todo nuestro apoyo a la mujer agredida y su entorno, y poner a su disposición los                 

recursos municipales que pudiera necesitar en estos momentos. 

2. Desde el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes queremos recordar que estas         

agresiones son consecuencia directa de la sociedad machista. En este sentido, rechazamos            

cualquier tipo de acto o conducta discriminatoria que vaya en contra de la integridad y la vida                 

de las mujeres. No es no siempre. 

3. Este Ayuntamiento tiene el firme compromiso de seguir trabajando en contra de la             

violencia machista y en favor de la paridad. 
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4. Por todo ello, el Ayuntamiento se adhiere e invita a la ciudadanía de             

Ugao-Miraballes a mostrar su rechazo a esta agresión machista sumándose a la concentración             

convocada por la asamblea feminista Kallera, que se celebrará (noiz), (ordua), (non).            

Animamos a toda la ciudadanía a ser activa en contra de la violencia para que podamos, entre                 

todos y todas las personas, construir un Ugao-Miraballes más paritario y libre de agresiones              

machistas. 
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b.2-Erailketa 

Gure herrian gertatutako erailketa matxistaren aurrean, Ugao-Miraballesko Udaleko Udal         

Taldeek honako adierazpen hau egiten dugu: 

1. Udalak gogor salatu nahi du gure udalerrian izandako erailketa matxista. Horrela           

bada, gure elkartasuna adierazi nahi diogu emakumearen familiari eta bere esku jarri nahi             

ditugu une honetan behar litzakeen udal baliabideak. 

2. Ugao-Miraballesko Udalak gogorarazi nahi du eraso hauek jendarte matxistaren         

ondorio zuzena direla. Zentzu honetan, emakumeen osotasunaren eta bizitzaren kontrako          

edozein motatako ekintza edo jarrera arbuiatzen dugu. 

3. Udal honek konpromiso irmoa du indarkeria matxista ekiditeko eta         

parekidetasunaren alde lan egiten jarraitzeko. 

4. Horregatik guztiagatik, eta erailketa matxista hau arbuiatzeko, Udalak bat egiten          

du (noiz), (ordua), (non) Kallera asanblada feministak deitutako elkarretaratzearekin. Herritar          

guztiei eskatzen diegu indarkeria matxistaren aurka aktiboak izan daitezela eta gaurko           

elkarretaratzean parte hartzera. Guztion artean Ugao-Miraballes parekideago eta eraso         

matxistarik gabeko herri bat eraiki nahi dugu. 

(Gazteleraz) 

Ante el asesinato machista ocurrido en nuestra localidad, los Grupos Políticos del            

Ayuntamiento de Ugao-Miraballes realizamos la siguiente declaración: 

1. Desde el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes realizamos una denuncia firme y          

contundente del asesinato machista ocurrido en nuestro municipio. En este sentido, queremos            

mostrar todo nuestro apoyo a la familia y entorno de la mujer, y poner a su disposición los                  

recursos municipales que pudiera necesitar en estos momentos. 

2. Desde el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes queremos recordar que estas         

agresiones son consecuencia directa de la sociedad machista. En este sentido, rechazamos            

cualquier tipo de acto o conducta discriminatoria que vaya en contra de la integridad y la vida                 

de las mujeres. 

3. Este Ayuntamiento tiene el firme compromiso de seguir trabajando en contra de la             

violencia machista y en favor de la paridad. 

4. Por todo ello, el Ayuntamiento se adhiere e invita a la ciudadanía de             

Ugao-Miraballes a mostrar su rechazo a esta agresión machista sumándose a la concentración             
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convocada por la asamblea feminista Kallera, así como el Ayuntamiento, que se celebrará             

(noiz), (ordua), (non). Animamos a toda la ciudadanía a ser activa en contra de la violencia                

machista para que podamos, entre todos y todas las personas, construir un Ugao-Miraballes             

más paritario y libre de agresiones machistas. 
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c)Eranskina III: Gizarte zerbitzuak 
Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Telefono Bidezko Zerbitzu Espezializatua        

(S.A.TE.VI): 900 840 111 (24 orduko zerbitzua). Zerbitzu honetan entzun egingo dizute,            

aholkua emango dizute eta informazioa emango dizute dituzun eskubide guztiei buruz eta            

baliatu ditzakezun zerbitzu guztiei buruz. Beste zerbitzu batzuetara ere bideratuko zaituzte,           

beharrezkoa izanez gero; eta, nahi baduzu, telefono bidez zure alboan egongo dira prozesu             

osoan. Zerbitzu honek EZ DU ARRASTORIK UZTEN telefono-fakturan, profesionalek         

atenditzen dute, 51 hizkuntzatan erantzuten du eta entzumen eta/edo mintzamen-urritasunen          

bat dutenei, Telesor tresnaren bidez erantzuten die. 

Biktimari Laguntzeko Zerbitzua (BLZ): 900 400 028. Bilboko eta Barakaldoko justizia           

jauregietan daude. Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzua da: behar duzun informazioa eta laguntza           

emango dizute (gizarte-laguntza, juridikoa eta psikologikoa). Eta beste zerbitzu eta baliabide           

batzuetara ere bideratuko zaituzte. 
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d)Eranskina IV: Mugimendu feminista 
KaLlera Emakume Asanblada Feminista, 2014ko martxoak 19an sortzen da Ugao, Zollo           

eta Arrankudiagako zenbait emakume herriotan feminismoa lantzeko beharraz jabetu ostean.          

Ordutik zenbait ekimen, formakuntza ikastaro, jardunaldi eta beste hainbat jarduera antolatu           

izan ditu feminismoa ardatz hartuta. 

Azken bi urteetan, zenbait eraso matxista jasandako emakumeak KaLlerarekin         

harremanetan jarri dira beraien egoera pertsonala, salaketa eta beste zenbait behar kudeatzeko            

laguntza eske. Testuinguru honetan KaLlerarentzat lehentasunezkoa bihurtu da Udala eta          

herriko beste elkarteek ere gai honetan jarrera irmoa hartzea. Hori horrela, 2018ko otsailean             

protokolo honen sorrera planteatzen da. 

Egoera honetan ere, Kallera asanblada izatetik elkarte izatera igarotzen da. 

Protokolo honen baitan KaLleraren eginbeharra herri mugimendua eta salaketa publikoa          

artikulatzea izango da, horretarako beharrezkoak diren deialdi eta ekimenak eginez. Hala ere            

emakumeak behar duen edozertarako prest agertzen da eta dei egiten die herriko emakumeei             

mugimendu feministan aktibatu eta nahi izanez gero asanbladan parte hartzera. Era berean, dei             

egiten die gizonei gai hau lehentasunezkotzat hartu eta formakuntza jasotzera.  
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5. OHARRAK 
1. Protokolo hau gutxienez urtean behin baloratu eta eguneratzera konprometitzen gara. 

2. Protokoloa aktibatzen dugun bakoitzean balorazio amankomuna egitera konprometitzen        

gara. 

3. Protokoloa aktibatzen denean, erasotuak kontaktatu duen eragile edo organoaren         

ardura izango da babesa adierazi eta bere esku jarri ditzakegun baliabideen berri            

ematea, baita protokoloaren aktibazioa azaltzea ere. 

4. Edozein kasutan, erasotuaren konfidentzialtasuna mantendu egingo dela ziurtatu behar         

dugu eta, erasotuari horrela adierazi. 

5. Era berean, ez da gure helburua izango erasoaren nondik norakoak azaltzea ezta            

beldurraren mezua zabaltzea ere. Ezin dira emakumeak biktima paperean jarri. Horren           

aurrean, indar berezia emango diogu beti indarkeria matxistatik irten diren emakumeei,           

erasoei aurre egin diotenei, libreki bizitzeko estrategiak aktibatu dituztenei. Mezua          

honako hau izango da, gure bizitzaren eta sexualitatearen jabe gara, eta seguru bizi             

ahal da libreki ere bizituz. 

6. EZ da dudan jarriko erasoa izan ote den, EZ da erasotuari buruzko daturik emango, EZ               

zaio jatorriari inolako erreferentziarik egingo, EZ da beldurraren mezurik indartuko. 

7. BAI egingo da indarkeria matxistaren kokapen ideologikoa, BAI esango da egoera           

iraultzea herritar guztion erantzukizuna izango dela, BAI hartuko da udaletik          

konpromisoa erasotua eta haren ingurukoak babestu eta laguntzeko, BAI deituko dira           

herritarrak, mugimendu feministak zein herritarrak deituriko mobilizazioetan parte        

hartzera. 

8. Erailketa kasuan, udalaren ardura izango da, familiarekin kontaktuan jarri eta          

beharrezkoak liratekeen baliabideak eskaintzea. 

9. Protokoloari gehitzeko geratzen da indarkeria matxistaren beste molde batzuen lanketa:          

transfobia, lesbofobia, homofobia, arrazismoa, xenofobia, klasismoa, gerontofobia,       

adultismoa. 

10. Interbentzio protokoloa eguneratzera konprometitzen gara, protokolo honekin lotura        

zuzena eginez. 
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6. SINATZAILEAK 
● Ugaoko Udala 

Alkatea: Ekaitz Mentxaka Corral 

 

 

Gizarte zinegotzia: Xabier Urueña Astigarraga 
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● KaLlera Asanblada Feminista 

           Ordezkariak: Garazi Irazabal Achurra       Amaia Sierra Zabala      Garbiñe Mata Coloma 
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Ordezkaria: Ana Maite Fernandez Otamendi 

 

 

○ EHBildu 

Ordezkaria: Goyo Ramos Villanueva  
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