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AZAROAREN 25EKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 
“EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA” 

INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMEI ERREPARAZIORAKO TOKIKO 

EKINTZAK 

 
Azaroaren 25a (Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko Eguna) dela-

eta, indarkeria mota honen egitura-izaera nabarmentzen dugu, eta gure konpromisoa agertu 

nahi dugu emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko. Era berean, 

nazioarteko esparru juridikoarekin bat etorrita, berresten dugu beharrezkoa dela ekintzak 

proposatzea esku-hartzearen alor guztietan: prebentzioa, hautematea, arreta, babesa, 

koordinazioa eta justizia, arreta berezia jarrita biktimei eta bizirik atera diren pertsonei 

erreparazioa ematean.  

 

Biktimei erreparazioarako printzipioak berekin dakar biktimak eskubide-urraketa bizi aurreko 

egoerara lehengoratzeko beharrezkoak diren ekinzak martxan jartzea. Indarkeria 

matxistaren biktimen kasuan, xedetzat hartzen da biktimaren bizi-baldintzak funtsean 

hobetzea, urratutako eskubideengatik erreparazioa jasota eta eragindako minetik 

berrezarrita. Era berean, ahalduntze-prozesua bultzatu behar da, indarkeria-egoerari aurre 

egiteko gaitasuna eta autonomia indartu dezaten. 

Tokiko gobernuek biktimei arreta eskaintzeko alorrean aitortuta dugun erantzukizuna eta 

eskumena gure gain hartzen dugu, gure herri eta hirietan indarkeria matxista jasaten duten 

emakumeengandik hurbilen gauden erakundeak garelako. Politikarien eta teknikarien 

bultzada koordinatuarekin, tokiko erakundeen esku-hartzea funtsezkoa da erreparatzeko 

prozesuan, komunitateko bizitza berrezartzen laguntzeko eta biktimei erreparazio publiko 

eta soziala emateko, indarkeria matxistaren biktimen eta bertatik bizirik atera diren 

pertsonen inguru hurbilenean.  

 

 

 

 



 
 

Urdanibia plaza, 6  · 20304   IRUN ·T. 943 505358 · F. 943 505634 ·e-mail: bienestarsocial@irun.org     2/2 

Tokiko gobernuek konpromiso politikoak betetzeko jardun nahi dugu, eta, horren bidez, 

indarkeria matxistaren modu guztiak desagerrarazten lagundu, honela: 

 

• Biktimen eskubideak arreta-prozesu osoaren erdigunean jarrita, euren beharrizan eta 

eskariei entzunez eta arreta emanez.  

• Langile espezializatu eta kualifikatuak edukita, erreparazioaren ikusmoldetik, ikuspegi 

feministarekin. 

• Erreparaziorako  eta ahalduntzeko esku-hartze prozesu guztietan, kudeaketa eta 

azkartasuna bermatzeko lan eginez. 

• Tartean sartutako erakunde guztiekin koordinatuz, arreta eta erreparaziorako 

baliabideak egituratzeko, indarkeria matxistaren biktimen egoera erabat 

lehengoratuko dela eta urratutako eskubideak berrezarriko direla bermatzeko. 

• Talde feministekin eta tokiko emakumeen elkarteekin modu estuan lankidetzan 

arituta, berdintasun-politikak eta ekintzak diseinatzeko, biktimei eta bizirik atera 

diren pertsonei arreta eta erreparazioari dagokionez.   

• Era berean, dei egiten diegu herritar guztiei, udalerri guztietan A25 dela-eta 

antolatuko diren salaketa- eta aldarrikapen-ekintzetan modu aktiboan parte har 

dezaten.  

 
 
 
 
 


