UNA VIOLENCIA
ESTRUCTURAL Y UNIVERSAL
Desde 2013, 102 mujeres* han sido asesinadas en Euskal

Herria, pero esta cifra parece que no es suficiente para que se
adopten las medidas necesarias. La violencia contra las mujeres
sigue siendo un tema al que los diferentes gobiernos no quieren
enfrentarse, no hay ninguna iniciativa política seria más allá del
lavado de cara de cada 25 de noviembre y los pocos gestos que
el movimiento feminista ha conseguido arrancarles.
La violencia estructural que sufrimos las mujeres no es solo
un número de mujeres* asesinadas. La violencia que se ejerce
contra nosotras va mucho más allá (económica, institucional,
simbólica, psicológica…) y para erradicarla es necesario tomar
medidas valientes que ataquen a la raíz del problema, que cuestione todo lo establecido en todos los ámbitos.
Para poner en entredicho el sistema no nos sirven ni leyes vacías
de contenido y carentes de dotación presupuestaria ni muchísimo menos una justicia que rezuma patriarcado y que solo sirve
para revictimizar a las mujeres* y cuestionar nuestro relato.
Durante el confinamiento muchas mujeres*, algunas junto con
sus hijos e hijas o personas a cargo de su cuidado se han visto
abocadas a convivir 24 horas con sus agresores, arriesgando sus
vidas sin que nadie, ni los gobiernos navarro y vasco, ni el gobierno español, tuviera un plan o una línea de actuación marcada
para evitar esta situación. Las medidas adoptadas han sido insuficientes, cuando no disparatadas, y no han tenido en cuenta ni
las necesidades ni el contexto en el que viven las mujeres* que
sufren violencia. Solo nos queda preguntarnos ¿a qué intereses
responden realmente estos gobiernos? Las medidas se fueron
tomando, al igual que ahora, sobre la marcha, medidas ineficaces,
confusas y que no daban ni seguridad ni confianza a las mujeres.
Todo lo que ha sucedido, lo que está pasando ahora, ya lo habíamos advertido. Esta situación no es más que el reflejo de la
sociedad patriarcal y heteronormativa en la que vivimos. No nos
hemos cansado de decir que la violencia contra las mujeres* es
universal y estructural por eso las políticas que se tienen que
llevar a cabo tienen que ser también estructurales y universales
y por supuesto para ello es imprescindible que los cambios sean
transversales y que los gobiernos se doten de unos presupuestos
feministas que garanticen la vida y el bienestar de la mujeres*.

Emakumeok indarkeria mota askok zeharkatzen gai-

tuzte; sistema patriarkal, heteronomatibo eta kapitalistak gizonekiko egoera oso desorekatuan kokatzen gaitu. Baina ezin dugu ahaztu emakume guztiok ez garela
maila beretik abiatzen. Argi izan behar dugu emakume
batzuk egoera ahulagoan daudela eta, bestelako indarkeriei aurre egiteaz gain, ondorioak ere beste batzuk
direla. Emakume migratzaileak, etxeko langileak, egoera irregularrean daudenak, sexu-langileak edo etxerik

PATRIARKATUA, G
ESKtik salatu egin nahi dugu erakundeen ekintzarik eza

emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean. Gure ustez,
jarrera horrek, indarkeriaren konplize bihurtzeaz ez ezik,
are indarkeria gehiago sorrarazten du.
Egungo egoerak azaleratu egin ditu laguntza-zerbitzuen
gabezia guztiak eta administrazioek duten konpromiso eta
sentsibilitate falta.
Indarkeria matxista egiturazkoa eta unibertsala da. Arlo guztietan gertatzen da, eta, horregatik, haren kontrako erantzuna berdina izan behar da. Osasun-krisi hau bizi dugun bitartean zerbitzu publiko asko itxita daude, arreta murriztu dute
edo telematikoki dihardute, eta, askotan, horietako zerbitzu
batzuetan jotzen dute lehenengo alarmek: osasun-zentroak,
gizarte-zerbitzuak, ikastetxeak, gizarte etxeak… Hala, indarkeria egoerak bizi dituzten emakumeei eman dieten aukera bakarra salaketa poliziala jartzea izan da, egoera horri
egokitutako baliabide presentzialik bermatu gabe. Orokorrean, jendartearen ezjakintasunak, eta, zehazki, emakumeen
ezjakintasunak eskura dituzten baliabide eta prozedurei
dagokienez, ezinezko egiten du arreta egokia ematea, eta are
gutxiago beharrezko konfiantza sortzea indarkeria pairatzen
duten emakumeek baliabide horiek erabili ditzaten. Baliabideak jartzea / baliabideak bermatu gabe. Aurretiko salaketa.
Askotan salatu dugu emakumeok aurre egin behar diogun
justizia patriarkala, baina gutxi hitz egiten da maila judizialera
iritsi aurretik emakumeok gainditu behar ditugun zailtasunei
buruz, eta hori, salaketek aurrera egitea lortzen dugunean.
Mugimendu feministak etengabe salatzen du emakumeek
haien aurkako indarkeria salatu behar dutenean jasotzen
duten tratu txar orokortua. Poliziaren prestakuntza eta
enpatia falta eskandaluzkoa da (horretan ere kolore guztiek antza dutelako), ospitaleetako eta osasun-zentroetako

PAPERIK GABE, E
gabekoak adibide bat baino ez dira. Haietako gehienek
jasaten duten lan- eta gizarte-prekarietatearen ondorioz, arrisku handiagoa dute askotariko indarkeria motak jasateko, baina, batez ere, haien egoerak baliabideak
eskuratu ditzaten eragozten du.
Atzerritarren legeak eta migrazio-politikek egoera horiek iraunarazi eta egoera are zailagoan jartzen dituzte
emakumeak. Emakume horien egoera are dramatikoagoa bihurtzen du baliabide ekonomiko eta sozialik ez

GURE PANDEMIA
osasun-langileek ez dituzte jarduera-protokoloak ezagutzen,
eta ez dago kontzientziarik emakumeentzat halako egoerei
aurre egiteak dakarrenari buruz (ez da arreta espezializatua
bermatzen, ez dira espazioak eta pribatutasuna zaintzen, ez
dira eskura dauden baliabideak eskaintzen eta azaltzen…),
eta beste hamaika zentzugabekeriaren ondorioz, emakumeen babesgabetasuna erabatekoa da. Egoera ez da berria,
eta ez da modu isolatuan gertatzen; hori da emakumeok
jasan behar dugun errealitate ikaragarria. Horregatik, ez da
harritzekoa emakumeen aurkako indarkeria izatea gutxien
salatzen den delitua.
Poliziaren bozeramaileek egindako adierazpenen arabera,
sexu-erasoen ustezko beherakada jairik ezaren eta alkohol kontsumo txikiagoaren ondorio da. Adierazpen horiek
erakusten dute, batetik, gaiari buruz duten ezjakintasun
orokorra, eta, bestetik, eraso sexistak justifikatu eta hainbat kontsumorekin lotzeko saiakera ergel eta iraingarria.
Emakumeen kontrako indarkeria ez dago lotuta ez kontrolik
ezarekin, ez gizonen desio kontrolaezinarekin, ez antzeko
ezerekin ere. Emakumeen kontrako indarkeria botere kontua da, gizonek historikoki gure aurka erabili duten boterea.
Era berean, ez dute laguntzen komunikabide gehienek ematen dituzten iritzi lerratu eta gutxi prestatuek, ezta informazio horiei heltzeko moduak ere.
ESK-k exijitu egiten du, beste behin ere, administrazioek
alde batera utz ditzatela behingoz jendeari begirako lelokeria eta keinuak, eta jar daitezela behingoz lanean zerbitzu guztiak bermatuko dituzten aurrekontu-zuzkidurekin,
egiturazko plan eta neurriekin, arlo guztietan, emakumeok
edozein eremutan jasaten ditugun indarkeriekin amaitzeko,
eta indarkeria-egoeran dauden emakumeen arretan esku
hartzen duten pertsona guztiei derrigorrezko eta kalitatezko prestakuntza bermatzeko.

ESKUBIDERIK GABE
izateak, indarkeria matxistaren kasuan sistemara eta
laguntza-zerbitzuetara gainerakoen baldintza beretan
ezin iristeak, baliabideak eta hizkuntza ofizialak ez ezagutzeak eta salaketa baten ondorioekiko beldurrak.
Ezinbestekoa da baldintzarik gabeko erregularizazio-prozesu bat berehala abiaraztea. Ez erregularizatzea
legez kanpoko lana sustatzea da, eta, beraz, esplotazioa
eta indarkeria sustatzea. Ez erregularizatzeak esan nahi
du migratzaileak paperik gabe, laguntzarik gabe, es-

INDARKERI ESTRUKTURALA
ETA UNIBERTSALA
Euskal Herrian 102 emakume* erail dituzte 2013. urtetik, baina
badirudi zifra hori ez dela nahikoa beharrezko neurriak har
daitezen. Emakumeen* kontrako indarkeria, oraindik ere, gobernuek aurre egin nahi ez dioten gaia da; izan ere, ez dugu ekimen
politiko seriorik topatzen, urtero azaroaren 25ean egiten duten
aurpegi-garbiketatik harago, eta mugimendu feministari esker
lortu diren keinu urrietatik harago.

Emakumeok* pairatzen dugun egiturazko indarkeria ez da soilik
eraildako emakumeen* zenbatekoa; gure aurka gauzatzen den indarkeria askoz harago doa (ekonomikoa, instituzionala, sinbolikoa,
psikologikoa…), eta, ezabatu ahal izateko, beharrezkoa da arazoaren errora doazen neurri ausartak hartzea, eremu pribatuan
zein publikoan ezarritako guztia zalantzan jarriko dutenak.
Sistema zalantzan jartzeko, ez digute balio edukirik gabeko eta
aurrekontu-zuzkidurarik gabeko legeek. Ez digu balio, ezta ere,
alde guztietatik patriarkatua dirauen justiziak, emakumeak* birbiktimizatzeko eta gure kontakizuna zalantzan jartzeko soilik balio duenak.
Konfinamenduan emakume askok, horietako batzuk seme-alabekin edo haien zaintzapean zeuden pertsonekin batera, 24 orduz
erasotzaileekin bizi behar izan dute, beren bizitzak arriskuan jarriz. Inork ere ez du aurkeztu -ez Nafarroako zein EAEko gobernuek, ez Espainiako gobernuak- egoera hori saihesteko plan edo
jarduera-ildorik. Hartutako neurriak zenbaitetan zentzugabeak
izan dira, eta ez dituzte kontuan hartu indarkeria jasaten duten
emakumeen* premiak eta testuingurua. Galdera bakarra daukagu:
zer interesi erantzuten diete, benetan, gobernu horiek? Hartutako neurriek ez zuten eraginkortasunik, nahasgarriak ziren, eta
ez zieten segurtasunik ezta konfiantzarik ematen emakumeoi.
Konfinamenduan zehar zerbait ikasi badugu, zera da, ez dela
gertatu aurretik ohartarazi gabeko ezer. Eta bizi izan duguna
eta pairatzen jarraitzen ditugun osasun-larrialdiaren ondorioak
gizarte patriarkal eta heteronormatiboaren isla baino ez direla. Ez gara nekatuko esateaz emakumeen* kontrako indarkeria
unibertsala eta egiturazkoa dela; horregatik, indarkeria amaitzeko
egin beharreko aldaketek ere, egiturazkoak eta unibertsalak izan
behar dute. Honetarako ezinbestekoak dira transbertsalak diren
politikak eta hauek ahalbideratzeko aurrekontu feministak.

kubiderik gabe bizitzera behartzea, prekarietatean are
gehiago murgiltzea, eta indarkeria-egoerei aurre egiteko beharrezko tresnak ukatzea.
Erregularizatzea berdinak direla aitortzea da, ikusgarri
egitea, haien lana aitortzea, eta onartzea mundu honen,
gure munduaren, guztion munduaren parte direla.

EZ AL GINEN FUNTSEZKOAK?
Bigarren olatuan murgilduta gaude, eta oraindik ez dugu ahaztu
udaberriko hilabeteetan bizi izandakoa. Konfinamenduan zehar
funtsezkoak ginela esan ziguten, gure lanak beharrezkoak zirela.
Guk zaindu, elikatu, hezi eta eutsi genuen sistema.

Lehen aldiz, gure lanek lortu egin zuten merezitako aintzatespen
soziala. Agerian geratu zen garbitzaileen, etxeko langileen eta
zaintzaileen, erizaintzako laguntzaileen, supermerkatuko kutxazainen, hezitzaileen, apal-betetzaileen eta postarien lana, eta agerian
geratu zen, halaber, zaintza-sistema eskasa, zerbitzu publikoen
ahulezia eta langile azpikontratatuen prekarietatea…
NORMATASUN BERRIA:
EZ HAIN NORMALA, EZTA HAIN BERRIA ERE
Orain dena normaltasun berrira itzuli da; baina ez da hain normala, ezta hain berria ere. Hainbeste hitz eta txaloren ondoren,
ez da ezer aldatu. Ikusezinak izaten jarraitzen dugu, gure soldatek
mamuak izaten jarraitzen dute, eta enplegua prekarietatearen
sinonimoa da emakumeei dagokienez. Gainera, egoera honi gehitu
behar dizkiogu lan-karga amaigabeak, langile falta, aldi baterako
erregulazioak, kaleratzeak edo baldintza horietan lan egiteak eragiten dituen ondorio eta arrisku psikosozialak.
Lan-baldintza horiek ere indarkeria dira, emakumeak zapaldu eta
pobreziara kondenatzeko modu bat. Baina, gainera, ziurgabetasunaren, baliabiderik ezaren, eta beste edozeren aurrean lehentasuna ekonomia salbatzea izatearen ondorioz, askoz errazago
gertatzen dira abusu-egoerak lan-eremuan zein eremu pribatuan.
Une honetan, telelana sustatzea da bizi dugun egoerari aurre
egiteko erremedioetako bat. Kapitalarentzat, telelanak abantailak
baino ez ditu. Kapitalismoak eta patriarkatuak aliantza kriminala
dute, eta egoera honetan agerikoa da. Emakumeok telelanean
aritzea emakumeok bakartzea da, bizitza sozio-sindikalean ez
parte hartzea, ez elkartzea, esperientziak ez partekatzea, aliantzak egiteari uztea, sareak ez sortzea. Eta telelanean aritzen garen
bitartean, berriz ere gu izatea lan erreproduktiboaz eta zaintzaz
arduratzen garenak. Horixe izan da helburua beti; emakumeok
etxera itzularaztea.
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