
 

 

 

11Eraso12Erantzun, Feministok Prest! 

Vuestras Violencias tendrán respuesta! 

 

XXI. mende betean, feministok gero eta argiago daukagu indarkeria matxistari buruz hitz 
egiterakoan zer ulertzen dugun birplanteatzeko beharra daukagula, lege eta gobernuez 
haratago, gu gara egunerokoan pairatzen ditugun indarkeria mota anizkoitzak identifikatu 
eta ulertu ahal izateko markoa eskaintzeko ardura daukagunak.  

Azken urteotan, borroka eta aliantza feministei esker, indarkeria matxistak agenda politiko 
hegemonikoetan presentzia edukitzea lortu dugu eta horregatik zoriondu behar ditugu 
gure buruak. Hala ere, lorpen hori, botere hegemonikoek (gobernuek, komunikabideek, 
poliziak,...) indarkeria sexistaren dimentsioa bere konplexutasunean ulertzeko daukaten 
ezintasunagatik okertu egiten da. Oraindik ere, etxeko eremutik, erlazio heteronormatibo 
estandarretatik eta bere muturreko espresio diren erailketetatik ateratzea eta indarkeria 
matxista bezala kontzeptualizatzea kosta egiten zaie. Horrek, besteak beste, errealitatean 
ematen diren genero indarkeriagatiko erailketak baino askoz gutxiago zenbatzea berekin 
dakar. Ez da kuasualitatea gobernuek eta botere faktikoek arazoa txikiagotzea eta nahikoa 
baliabide ez eskaintzea. Arazoaren dimentsioa ezkutatzea indarkeria matxistaren 
kontzeptualizazio ezegokiaren ondorio da, hala nola, gure aldarrikapenak, emakumeon 
bizitzak eta matxismoak eraildako gorputzak  gutxitzen jarraitzea1. 

Indarkeria matxista ez da kolpean, erailketan edota eraso sexualean soilik gauzatzen; 
indarkeria egiturazkoa da eta emakumeak eremu guztietan menperatuta mantentzen 
dituen dominazio sistema iraunarazteko erabiltzen da. Biolentzian hezten duten 
jendarteetan bizi gara, batzuk indarkeria  besteon aurka erabiltzeko hezten dituzte. Ardatz 
desberdinen bitartez instituzionalizatzen da biolentzia eta ahultasuna gorputz femeninoen 
parte bezala naturalizatzen du agresibitatea gorputz maskulinoen parte naturalizatzen 
duen bezala. Espazio publiko eta pribatuaren zatiketak emakumearen gorputzak otzan eta 
pasibo bezala definitzen ditu, gizonaren jabetza. Jaiotzean emakume bezala 
diagnostikatutako gorputzentzat, ez etxea ezta kalea ere ez dira seguruak. Emakumeoi, 
txikitatik, beldurrean hezten gaituzte. Guretzako arriskutsua den mundu batean bizi garela 
erakusten digute; zineak, albistegiek, gurasoen beldurrak, denak gogorarazten digu 

                                                
1 Euskal Herrian 6 erailketa eman ziren 2015ean, eta 2016an jada erailketa bat goaz.  
Epainar estatuko datuak oso esanguratsuak dira: Ofizialki 2015ean 55 emakume erail zenbatu ziren bitartean, 
plataforma feminista batek 105 erailketa zenbatu du 
(http://www.feminicidio.net/articulo/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-
espa%C3%B1a-2015) 



biolentzia mota ororen diana garela. Jaiotzetik gizon diagnostikatutako gorputzei ordea, 
gezurra izan arren indartsuak direla, etxea eta kalea haienak direla,  eta emakumeak, 
edozertarako erabili dezaketen haien desioaren objektu garela esaten zaie. Etxea eta 
kalea: gizonentzako aisi eta lasaitasun espazio diren bitartean, emakumeontzako lan eta 
arrisku espazio dira. Jaiak, gauak eta kaleak arrisku-plusa daukate emakumeontzat, eta 
etxea, askotan, bataila-eremu bilakatzen da. 

Pasa den udaran, gaua, alkohola eta festaren permisibitatearen aitzakiapean, emakumeon 
aurkako eraso sexistak ugaritu egin ziren. Jaiak desinhibiziorako aisialdi esparru gisa 
eratzen dira batzuentzat, beste batzuentzat, ordea, lan-esparruak dira, esklusiorako eta 
erasoak pairatzeko aproposak. Ez dugu ahaztu behar nor diren festa garaietan zaintza eta 
garbiketa lanak egiteaz arduratzen direnak; ezta emakumeen parte-hartzea ukatzen den 
jai-eremu asko daudela herri eta hiri askotan, esaterako, elkarte gastronomikoak edota 
Hondarribia eta Iruneko Alardeak. Hori gutxi balitz, jaietan modu parekidean parte 
hartzeko saiakera egin eta kalera ateratzen diren emakumeak mota guztietako eraso eta 
indarkerien objektu izaten dira. Ia festa guztietan kontabilizatu ditugu erasoak, baita 
bortxaketak ere.  

Autoritateek esaten dute kezkatuta daudela genero indarkeriak suposatzen duen 
gaitzarekin, baina errealitatean ikus dezakegu berdintasunari eskainitako aurrekontuak 
murrizten dituztela eta etengabe gutxiesten dituztela indarkeria matxistaren prebentzio eta 
sentsibilizaziorako baliabideak koordinatzen dituzten organo instituzionalak. Datuen 
arabera indarkeria matxistak ez du behera egin gazteen artean, eta horren arrazoietako 
bat kultura hegemonikoak zabaltzen duen harreman ereduetan topa dezakegu. Ezinezko 
amodioengatik dena (bizitza ere) ematen duten emakumeak; gizon arriskutsuak, indarra 
eta agresibitatea beste edozein ezaugarri baino gehiago baloratzen dutenak, otso-gizonak, 
exekutibo aberatsak edota motorren gainean doazen nerabeak, guztiak emakumeen 
entregari esker xamurtuko omen direnak. Maitasuna eta jabegoa lotzen dituzten patroi 
emozionalak, jeloskortasuna, kontrola eta dependentzia sentimentala naturalizatzen 
dituztenak. Haatik, beste harreman eredu batzuk guztiz ezkutatu eta alboratzen dituzte 
hedabide hegemonikoek.  

Sexualitatearen irudikapenari dagokionez, gizonen irudia beti azaldu izan zaigu irudi aktibo 
gisa, eta emakumeena aldiz guztiz pasiboa. Pornografia hegemonikoak emakumeen 
gorputza zuloz beteriko objektu sexual bihurtu du, aldiz gizonen gorputza, aktiboa eta 
penetratzailea dela erakutsi digu, zulorik gabekoa. Zaila da gorputz normatiboak, 
lesbianen gorputzak edota aniztasun funtzionala duten gorputzen harreman sexualen 
adierazpenak topatzea. Edertasun arauek muturreko argaltasuna inposatzen die 
emakume-gorputzei, eta presio estetikoak gorputz horiek teknologiaz eraldatzera 
bultzatzen ditu (botoxa, silikona, kirurgia, etab.). Gizon-gorputz kontsideratzen diren eta 
eredu hegemonikoa betetzen ez duten gorputzak ere sozialki zigortuak izaten dira, 
esaterako, aulki gurpildunetan doazenak edota bagina dutenak. 

Indarkeria matxista, erailketak, ez dira gure jendartearen periferian kokatzen diren gizon 
ero gutxi batzuek eragindako albo-kalteak. Indarkeria matxista gure jendarteen erdigunean 
kokatzen da eta generoen instituzionalizazioaren parte da, hau da, gizon bat denaren eta 
emakume batek izan behar duenaren definizioaren parte da.  



Indarkeria matxista gainera, kolonialismoa edo arrazakeria, lesbofobia, transfobia edota 
kapitalismoa bezalako bortizkeriaren beste ardatzekin elkar gurutzatzen da. 
Emakumeentzat diagnostikatutako gorputzak ez dira indarkeria matxista pairatzen duten 
bakarrak eta indarkeria matxista orok ez ditu harreman heteronormatiboak jatorritzat. 
Disidenteak diren gorputzak, gorputz transexual edo lesbianek adibidez, gorputz 
razializatuek edota dibertsitate funtzionala dutenek indarkeria matxistarekin bat egiten 
duten bestelako indarkeria espezifikoak jasaten dituzte. 

Generoa eta sexua dira heteropatriarkatuak erabiltzen dituen elementuak, hegemoniaren 
parte den, eredu estandarra definitzeko; ondorioz, muga horietatik at dauden gorputzek 
indarkeria matxista pairatuko dute. Pertsona homosexualekiko erasoak, pertsona lesbianei 
eginiko bortxaketa “zuzentzaileak”, nerabe transexualen suizidioak edo dibertsitate 
funtzionalek jasaten dituzten eraso sexualek ere indarkeria matxistaren beste aurpegiak 
dira. Hauek gorputz zital edo doilor direnaren kontzeptualizazioa bera ere, indarkeria 
matxista da. 

Gobernuek, estatuek, edozein motatako indarkeriarekin amaitu nahi dutela saltzen diguten 
arren, gezurra da. Estatuak, bere indarkeriaren monopolioarekin, honen erabilera 
legezkotzat jotzen dute beti ere euren esku artean baldin badago. Indarkeriarekin 
amaitzeko helbururik ez dute, bai ordea indarkeria monopolioaren iraungitzea. Indarkeria 
pairatzea merezi duten gorputz anitzak daudela ulertzen dute eta estatua egon beharreko 
indarkeriaren kudeaketaz arduratuko da estatua: polizia edo kartzelak horren adibide eta 
erakusle dira, indarkerian oinarritutako instituzio ofizialak. 

Ekonomia kapitalistak bestalde aurretik aipaturiko gorputz disidente guztiekin 
(emakumeak, lesbianak, transexualak, etab.) anker jokatzen du. Sistema produktiboaren 
ertzetan kokatzen gaitu, prestigiorik eta onarpen ekonomiko zein sozialik ez dituzten 
lanekin arduratu gaitezen. Modu horretan, emakumeok gure bizitza eta autonomia 
garatzeko baliabideak kentzen zaizkigu. Puntu honetan, gogora ekarri behar dugu, zaintza 
lanak betetzen duten gehiengoa emakumeak direla, kapitalismoak eta zerbitzu sozialetan 
emandako honen murrizketak edota erreforma neoliberalek etengabe erasotutako bizitza 
sostengatzen dutenak. Ikusezin bilakaturiko lan bat eta eskubide sozialik edota baldintza 
ekonomiko duinik sortzen ez duena. 

Aipamen berezia izan behar dute etxeetan zaintza lanetan lanean dabiltzan emakume 
etorkinek, maiz barneko zaintzaile gisa, inongo lan eta bizi-bermerik gabe, erabateko 
esplotazio zein isolamendu sozialera behartuak eta bideratuak daudenak. Emakume 
etorkinek, matxismoa jasateaz gain, gure jendartearen herentzia arrazistek dakarten 
indarkeria ere pairatu behar dute. Egun gainera, modu gordinagoan bizi dute; Europak, 
gotorleku izango balitz bezala, euren mugak guztiz ixten dituztelarik. Baita europar 
buruzagiek, segurtasun nazionala eta alarma soziala arrazoitzat hartuz, arraza eta jatorri-
bazterketan oinarritutako politikak burutzen dituzte. Gaur egun ere, historian zehar gertatu 
den bezala, eraso sexualak erabiltzen dira neurri arrazistak zabaldu ahal izateko eta 
ondorioz, oinarrian aurreiritziz josita gabiltza: “erasotzaileak kanpotik datoz, beste 
kulturetan matxistagoak dira …”. Honek, arazoaren errotzea eta dimentsio errealaren 
manipulazioa dakartza, eta aldi berean, beste herrialdeetako emakumeen gorputzen 
erabilera itzalpean geratzen da. Aspaldi, gizon zuriek gerrarako eta kolonizaziorako 



tresnatzat erabili zituztenen ezkutaketa suposatzeaz gain, hauen erabilera bortxaketa eta 
menperatze sexual sistematikoaren bitartez eman zela kontuan hartzea ezinbestekoa 
dugu; helburu, herrialdeen menperatzea eta kolonizazioa zelarik. 

Horregatik, indarkeria matxista, indarkeria desberdinez korapilatutako sareez egituratutako 
jendartea dela diogu, eta mugimendu feministatik ikusarazteko eta aurre egiteko lanean 
jarraituko dugu. Mugimendu Feministak denbora luze darama indarkeria matxistaren 
adierazpen desberdinen aurka borrokan, errealitate krudelari aurre egiteko eta eraldatzeko 
instrumentu anitzak sortuz. Jendartea mobilizatuz eta astinduz, eragile sozial eta politikoak 
interpelatuz eta neurriak eskatuz, instituzio publikoekin protokoloak landuz, indarkeriari 
aurre egin dieten emakumeentzat zaintza eta asistentzia sareak eratuz, gune ziurrak eta 
ahalduntzeko emakumeontzat, indarkeria matxista osatzen duen makinerian eragina duten 
osagaiak azalduz eta sozializatuz edo beste harreman eredu batzuk sortuz. Guztiak 
aldarrikatzea gustatuko litzaiguke, eta azpimarratzea egun dagoen kontzientzia eta 
konpromiso soziala gune desberdinetan feministek egindako lanari esker lortu dela. Modu 
berean, mugimendu feminista deslegitimatzeko eta kriminalizatzeko burutu diren saiakerak 
salatzen ditugu. Jakin badakigu, erantzuten dugunean zalantzan jartzen zaigula eta 
kritikatzen zaigula, baina lanean jarraituko dugu, gure bizitzak jokoan daudelako eta 
oraindik bide luzea geratzen da zeharkatzeko. 

Bizirik nahi ditugu geure buruak, sistema heteropatriarkala menpe izan nahi gaituen 
loturaz eta indarkeriaz libratu nahi ditugu geure gorputzak. Eta garbi dugu, guk geure 
bizitzen protagonistak izatea eta errealitatearen eraldaketan intzidentzia izateko subjektu 
politikoak izatea erabaki dugu. Horretarako, egunero indarkeria matxistari aurre egiteko, 
autodefentsa feminista eta ahalduntzea erabiliko ditugu. Ez gara indarkeriaz libratu 
beharreko biktima pasiboak, zeharkatzen gaituen indarkeriaren iturria zein den badakigu 
eta bere forma denetan  aurre egiteko prest gaude. Hezi gaituzten beldurra, erantzutera 
aktibatuko gaituen energian bihurtzea behar dugu. Elkarrekin egingo dugu, aliatuta, 
korapilatuta, Euskal Herriko Mugimendu Feminista batuta eta indarkeriari erantzun irmoa 
emateko prest dago: esparru publikoan emakumeok jasaten dugun indarkeria sistematikoa 
(jaietan eta gauetan areagotzen dena), heteroarauaren feminizidioari zeina gure gorputzak 
eta harremanak zatikatu eta diziplinatzen dituen, emakumeon prekarietateari eta 
pobreziari, eraso arrazistei. Ez dira indarkeria isolatuak, sistema arteko indarkeriak dira, 
konektatuak, eta guzti horiei erantzun behar diegu. 

11 eraso, 12 erantzun. Feministok prest! Vuestras agresiones tendrán respuesta! Vos 
violences auront une résponse! 

Instituzioak, eragile sozial eta politikoak eta Euskal Herriko pertsona guztiak 
erantzukizunak hartzera deitzen ditugu emakumeak menpean dituen botere harremana 
eta hierarkia honetan ezarria dagoen indarkeria matxistari aurre egiteko. Arazoaren 
sustraira joateko ordua da, konpromisoak banatu eta zentzu honetan apustu garbiak hartu 
norbanakoa bere eremuan norabide berean. Apirilaren 9an indarkeria matxistaren kontra 
mobilizatzeko, gure salaketarekin kaleak betetzeko aukera, aliantzak azaltzeko eta ozen 
adierazteko eraso bakoitzaren aurrean egongo garela, biolentziek erantzuna izango dute!! 

  


