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2. EREDUA 

ERASO SEXISTA KASU BATEN AURREAN JENDAURREAN 

KOMUNIKATZEA 

Gure udalerrian gertatu berri den eraso sexistaren aurrean, Etxauriko Udalak 

gure gaitzespen sutsuena adierazi nahi du, bai eta gure babesa eta 

hurbiltasuna ere biktimarekiko eta haren ingurukoekiko, behar dituen 

baliabide psikologikoak, juridikoak, sanitarioak, babesekoak eta harrerakoak 

jarriz eta bere interesei eragiten dien informazio guztia duela bermatuz. Alde 

horretatik, Etxauriko Udalak kasuaren berri izan duen unetik bertatik, eta 

kasuari buruz ahalik eta ikuspegi osoena eta zehatzena izateko informazioa 

kontrastatu ondoren, ERASO SEXISTAK PREBENITZEKO ETA 

ARTATZEKO TOKIKO PROTOKOLOA aktibatu du, eta premiazko 

bilera baterako deia egin du, informazio guztia biltzeko eta biktimari eta 

haren inguruneari emandako erantzuna koordinatzeko. Azpimarratu nahi 

dugu indarkeria matxista giza eskubideen urraketa larria dela, eta lehen 

mailako arazo soziala, indarkeria jasaten duten eta aurre egiten dioten 

emakumeen duintasunaren eta osotasun fisiko eta moralaren aurkakoa. 

Indarkeria hori ez da ekintza isolatu bat edo batzuk, gure gizartea egituratzen 

duten jokabide esplizitu, mezu normalizatu eta sinbolikoen sare bat da, 

emakumeak gizonen mende mantentzeko eta indarrean dagoen sistema 

heteropatriarkalak ezarritako mugak hausten dituzten gorputz, eredu eta/edo 

jokabiderik ez izateko azken helburua duena. 

Alde horretatik, Etxauriko Udalak, emakumeen giza eskubideak benetan 

gauzatzen direla bermatzeko ardura duen erakunde publikoa den aldetik, 

udal-erakundeek eta, oro har, herritarrek edozein eraso matxistari berehala 
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eta irmoki erantzun diezaioten, biktimari lehentasunez erantzun diezaioten 

eta emakumeei indarkeriari aurre egiteko eta indarkeria ez baimentzeko 

tresnak emateko prebentzio-jarduerak gara ditzaten bultzatzen jarraituko du. 

Gainera, Udalak konpromisoa hartzen du indarkeria matxistarik gabeko 

bizitzak bermatzeko bere eskumenak baliatzen eta lantzen jarraitzeko. 

 

 

Horregatik guztiagatik, Etxauriko Udalak: 

 

• Jakinarazten du erakundearen ordezkariek hilketa hori gaitzetsiko 

dutela, eta 15 minutuko kontzentrazioa egingo dutela _________ 

egunean, _____ (e) (a) n, Zaldualdea plazan, "ETXAURI ERASO 

MATXISTEN AURKA" leloarekin. 

• Mugimendu feministak deitutako gaitzespen-ekitaldiekin bat egiten 

du, eta herritar guztiak gonbidatzen ditu ekitaldi horietan parte 

hartzera, bai eta Udalari babesa eska diezaioketen gaitzespen-

ekimenen berri ematera ere. 

 


