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EMAKUMEEN ESKUBIDEEN AUZITEGIAREN EBAZPENA 
VIENA +20, EUSKAL HERRIA 2013 

Vienan duela 20 urte Giza Eskubideen Konferentzia egin zela eta, eta Estatu eta 
nazioarteko araudi guztiekin betez Viena+20 - Euskal Herria 2013, Emakumeen 
Eskubideen Auzitegiaren Epaimahaia Bilboko hirian osatu egin da 2013ko ekainaren 
7an testigantza eman duten pertsona, aditu, fiskal, nazioarteko begirale, ohorezko 
gonbidatu eta erakunde deitzaileen aurrean; Juana Balmaseda Ripero, Line Bareiro 
Bobadilla. Mari Luz Esteban Galarza, Juan Hernández Zubizarreta, Teresa Meana 
Suárez, Luz Méndez Gutiérrez eta Cecilia Olea Mauleón-ek osatu dute epaimahaia. 

Aurkeztutako zortzi kasuen testigantzak, ordezkatu eta lagundu dituzten erakunde 
feministak, hala nola adituen eta fiskalen txostenak audientzia publikoan entzun 
ondoren, eta salaketak, lekukotasunak eta eskaerak aztertu ostean, 

 

AINTZAKOTZAT HARTZEN DU 

Mugarik Gabe eta euskal erakunde feministek susperturiko Auzitegi hau, Vienan, 
1993an, emakume eta nesken eskubideen defentsarako ekindako auzitegi kate 
luzearen kate-maila bat dela; ikerketa, salaketa publikoa, gomendio eta proposamen 
prozesu parte-hartzaileak burutu dituen kate-maila. 

Auzitegi honetan aurkeztutako zortzi kasuak menderatze kapitalista eta patriarkalaren 
barruan kokatzen direla, bere aspektu ekonomiko-finantzieroengatik ez ezik, aspektu 
politiko, ideologiko, kultural, kolonial, ingurumen eta komunikaziozkoengatik ere. 
Emakumeen kontrako indarkeria era espezifiko eta estrukturalean erreproduzitu eta 
sostengatzen duen sistema bat dela, genero eta indarkeria baliokideak egiten direlarik. 

Sistemaren helburu nagusia etekinak eta hazkunde ekonomikoen maximizatzea dela, 
kontutan hartu gabe praktika sozial eta ekonomikoen azken helburua bizitzaren 
iraunkortasuna izan behar duela, eta honetarako baliabide material eta elkartasun 
testuinguru eta harremanak behar direla, hala nola elkarrekikotasuna eta zaintza, 
jasangarriak izango diren inguru sozial eta ingurumen batean. 

Nazioarteko egoera honetan, inolako zigorrik gabeko giza eskubideen urraketa ematen 
dela, emakumeak bereziki eta biziki eraginduz, zeinak euren eskubideen defentsan alde 
borrokatzeagatik kriminalizazioari aurre egin behar dioten. 

Auzitegi honek, eskubide sexual eta erreproduktibo, zibil, ekonomiko, sozial, laboral, 
kultural eta bizitza libre eta indarkeriarik gabeko eskubideen aurkako urraketak 
antzeman dituela. 

Modernitateak amatasunean sustaturiko feminitate-eredu hegemonikoa ezarri duela, 
emakumeen patu bakarra balitz, emakumeen desira eta plazer sexualen ukatzearekin 
lotuta eta eredu heterosexual hertsian sustatutakoa. Eredu hau erabat baliagarria 
egiten da gure jendartearentzako oinarriak diren hainbat dikotomia mantentzeko; 
produkzio eta erreprodukzio sozial, esparru publiko eta pribatua, lana eta zaintza, 
arrazoi eta emozioa. 
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AITORTZEN DU 

Testigantza eman duten zortzien ausardia eta adorea: 

- María García Pérez (Nafarroa, Euskal Herria), 

- María Teresa Rivera (San Salvador, El Salvador),  

- Inés Arana (Donostia, Euskal Herria), 

- María (Medellin, Antiokia, Kolonbia), 

- Oihana (Bilbo, Euskal Herria), 

- Miren Atxa (Gipuzkoa, Euskal Herria) 

- Hermelinda Claret Simón Diego (Barillas, Huehuetenango, Guatemala), 

- Alejandra Castillo (Bartzelona, Katalunia). 

Egia, justizia eta ordaintza eskaerekin solidarizatzen dela, antzeko injustiziak jasan 
dituzten emakume ororentzako ordaintza sinbolikoa izan daitekeelarik. 

Emakumeen gorputzak eta lurraldeak desjabetu eta euren eskubideak zuzen-zuzenean 
erasotzen dituen sistema judizial eta politiko baten kontra emakume zein mugimendu 
feministaren parte-hartzea, erresistentzia, antolaketa eta mobilizazioa ordezkaezina 
deritzo. 

SALATU ETA GAITZESTEN DU 

Iritzi publiko eta nazioarteko komunitatearen aurrean, giza eskubideen inguruko 
Nazioarteko Zuzenbidea eta barne Zuzenbide propioa ez betetzea; justiziara heltzeko 
oztopoen iraunkortasuna; Estatuek eta instituzio aldeaniztunek suspertu eta garaturiko 
justiziaren aurkako jarrera eta praktika politikoak, ekonomikak, ekoizleak, 
finantzarioak, sozialak eta sanitarioak. 

Emakumeen eskubideen promulgazioa eta hauen erabilera eragozteko botere politikoa, 
judiziala eta Eliza Katolikoaren hierarkiaren arteko konplizitatea, batez ere Espainiako 
Estatua eta El Salvadorreko kasuak, gaitsezten du. 

Kolonbiako Estatua gaitzesten du emakumeei indarkeriarik gabeko bizitza baterako 
eskubidea eta indarkeria sexualetik atera direnei egia, justizia eta konponketarako 
eskubidea ez bermatzeagatik. Gatazka armatua egoeran emakumeen aurkako 
indarkeria sexuala prebenitzeko neurri eraginkorrak hartzeko duen betebeharra ez 
betetzeagatik –erretorika normatibo eta politikoaz haraindi. Atera direnei zerbitzurik ez 
eskaintzeagatik eta egindako krimenak behar bezala ez ikertzeagatik, zigorgabetasun 
maila altuak ematen direlarik. Emakumeen aurkako kontrola eta berariazko indarkeria 
erabiltzen dituzten talde paramilitarren existentzia suspertu eta onartzeagatik. 

Espainiako Estatua gaitzesten du bakoitzaren gorputzari buruzko erabakiak hartzeko 
eskubidea suspertuko duen heziketa bat ez eskaintzeagatik, hala nola sexualitate 
anitzerako, ez heterosexista ezta nahitaez genitala, segurua eta atsegingarria ez 
eskaintzeagatik; abortua delitua bihurtzeagatik eta berarekiko arreta osasun sistema 
publikoan ez bermatzeagatik. 

Justizia eta ordaina lortzeko aurretiko urratserako indarkeria matxistaren biktimak 
egiarako –abusuen aitorpenerako– duten eskubidea bermatzeko duen betebeharra ez 
betetzeagatik. Justizia lortzeko bidean oztopo guztiak kentzeko duen betekizuna ez 
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betetzeagatik, abusuak salatzen dituzten emakumeenganako indarkeria erantsia 
erreproduzitu eta erasotzaileengandik defendatzen diren emakumeen aurkako zigorrak 
suspertzeagatik. 

Tortura edo tratu txar polizial oro prebenitzeko, ikertzeko eta zigortzeko betekizuna ez 
betetzeagatik, eta batez ere Estatuaren agenteek eragin eta izaera matxistadun tortura 
fisiko, psikologiko eta sexualaren berariazko tratamenduari buruzko Nazio Batuetako 
Kontalariaren 2008ko gomendioa ez betetzeagatik. 

Torturaren prebentziorako nazioarteko eta Europako erakundeen gomendioak ez 
betetzeagatik, eta atxiloketa-gune eta denbora “ilunak” mantentzeagatik, 
inkomunikazio erregimena bezala eta torturaren prebentziorako funtsezko babesen 
erabateko bermeen eza: inguruko pertsonei atxiloketaren informazioa, atxilotuak 
aukeratutako mediku baten azterketa eta bideoaz grabatzea itaunketa guztiak behar 
diren segurtasun-neurri guztiekin. 

Etxeko langileen lan harremana behar ez bezala, partzialki eta era diskriminatzailean 
arautzeagatik; mendekotasunari arreta eskaintzeko zerbitzu publiko nahikorik ez 
izateagatik; bizitza laborala, pertsonala eta familiarra, bizi baldintza duinetan 
bateratzeko aukera legez kontutan ez hartzeagatik; zaintzen lana eta zeregin 
erreproduktiboak aintzakotzat ez hartzeagatik, honek dakartzan eskubide sozial 
guztiekin; emakume immigranteak behe-mailakotzat hartzen dituen atzerritartasun 
legedi bat indarrean jartzeagatik, zaintzen kate transnazionalaren kate-maila 
hauskorrenean jartzen dituelarik; emakumeen eskubideen aurretik eta bizitza 
iraunarazteko zeregin generikoen gainetik enpresek eta enplegu-emaileek etekinak 
lortzeko euren interes ekonomiko eta enpresarialak jar ditzaten uzteagatik arautze 
legalaren bidez eta estruktura judizial eta administratiboaren bitartez. 

Guatemalako Huehuetenangoko Barillas herrian kokatu eta giza eskubideak urratzen 
dituen “Ecoener Hidralia-Hidro Santacruz” enpresa politikoki, ekonomikoki eta 
diplomatikoki laguntzeagatik. 

Epaimahai honek aztertu duen etxeko langilearen enplegu-emaile (eta honen 
seme-alabak) gaitzesten du legez kontra kontratatzeagatik; etxe langileen 
erregimenean indarrean diren lan baldintzak ez betetzeagatik; langilea xantaia 
egiteagatik eta presionatzeagatik eguneko, asteko eta urteko atsedenaldirik gabe bere 
lana egin dezan; gaixotasun baja eragin dion presio psikologiko eta 
emozionalarengatik; emakume immigranteek jasaten duten diskriminazio anitzean 
laguntzeagatik. 

Merkataritza sektoreko “Uvescaya S.L.” enpresa gaitzesten du eguneroko bizitzaren 
gozamena per se eragozten dituzten merkataritza-ordutegien gehiegizko 
erabilerarengatik; bizitza familiar, pertsonal eta laboralaren bategiteari buruzko araudia 
urratzeagatik. 

Guatemalako Estatua gaitzesten du “Ecoener Hidralia-Hidro Santacruz” enpresa 
Huehuetenangoko Barillasen kokatzen uzteagatik eta laguntzeagatik, han bizi den 
komunitatearen bizitza integrala aldatzeagatik eta ohiko bizibideak eta lehengaietara – 
batez ere ura eta lurra – indibidualki eta kolektiboki heltzeko duten eskubidea 
aldatzeagatik. Komunitateak bere lurraldeko lehengaien ustiaketaren aurka hartutako 
erabakia ez errespetatzeagatik, bizitza duinaren aurka egiten dutelako, OIT- Lanaren 
Nazioarteko Erakundearen 169. Hitzarmena urratuz. 

Enpresaren erasoen aurka emakumeen bizi baldintzak ez babesteagatik, euren 
lurretatik nahitaezko lekualdatze eta kentzeaz barne ez babesteagatik; enpresa 
ustiatzaileari laguntza poliziala, militarra eta judiziala eskaintzeagatik enpresak bere 
helburuak bete ditzan, honek emakumeenganako erasoak eta mehatxuak ekarri ditu; 
euren lurraldearen defentsan antolatu eta borrokatzen duten emakumeen 
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kriminalizazioa uzteagatik eta suspertzeagatik; komunitatean buru diren emakumeen 
aurkako bidegabeko prozesamenduengatik; emakumeen bizi baldintza duinen 
suntsiketan laguntzeagatik, euren esparru kulturalaren barruan, hizkuntzarako 
eskubidea barne; emakume indigenen eskubideak babestuko dituen sistema judizialik 
ez izateagatik, eta babestu ordez egotzi egiten dituelako; komunitatean buru diren 
emakumeen parte-hartze politikoa gai politikoetan eta denonak diren kontuetan biziki 
erdeinatzeagatik, emakume hauen ausardia errepresioarekin zigortuz. 

Kapital espainola duen “Ecoener Hidralia-Hidro Santacruz” enpresa gaitzesten du 
Guatemalako Huehuetenangoko Barillasko lurraldea okupatzeagatik; komunitatea 
hornitzen dituzten lehengaien harrapakatzeagatik, ura eta lurraldea kasu; zonaldeko 
emakumeak jazarri, segika ibili eta erasotzeagatik; lan baldintzak eraldatzeagatik, 
biztanleriaren osasun egoera larriagotu delarik; bertan bizi diren pertsonak euren lurrak 
saltzera behartzeagatik; honek, nahitaezko lekualdatzea ekarri du, eta honetarako era 
guztietako eraso eta mehatxu erabili dituzte. 

El Salvadorreko Estatua gaitzesten du abortua debekatzeagatik eta berau 
zigortzeagatik. Nazio Batuetako erakunde eta Giza Eskubideetako Sistema 
Interamerikarraren gomendio eta ohar guztien aurka; emakumeen bizitza eta osasuna 
arriskuan jartzeagatik; biztanleriaren osasun sexual eta erreproduktiboa bermatuko 
duen sistema publiko bat ez izateagatik; emakumeen aurkako Estatuaren indarkeria 
erabiltzeagatik abortuaren kriminalizazioa eta berme konstituzionalik gabeko zigorraren 
bidez, errugabetasun-presuntziorako eskubidea urratuz. 

 

ESTATUAK ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK PREMIATZEN DITU 

Unibertsalak, zatiezinak eta interdependenteak diren emakumeen giza eskubideak 
bermatzera eta eskubide hauek arautzen dituzten arauak manamenduz, hertsatuz eta 
era betearazlean betetzera, asmo-adierazpenez haraindi eginaz eta behar bezala 
finantzatua eta ebaluatutako politika eta neurrien bidez, non emakumeen erakundeak 
eta eragindutako emakumeak ere parte hartuko duten. 

Giza eskubideak babestu eta behar den prozesua bermatzeko nazioarte eta 
eskualdeetako sistemak indartzera. 

Merkatu eta inbertsioen arauen kontra giza eskubideekiko begirunea eta aitortza 
lehenestera. 

Enpresa transnazionalek diharduten toki guztietan giza eskubideak betetzera behartuko 
dituzten arauak onartzera, arau hauek praktika Kode lotesleak hartuko dituzte; baita 
ere enpresa hauen legez kontrako praktikak epaitu eta zigortuko dituen nazioarteko 
epaitegi bat sortzera. 

Nazioarteko tratatu lotesleak zaintzen dituzten Batzordeen ohar eta gomendioen 
arabera, indarrean diren esparru arauemaile eta politika publikoak eguneratzera. 

Emakumeen eskubideak errespeta daitezen behar diren bitarteko guztiak ezartzera, 
osasun sexual eta erreproduktiboan heziketa eta arreta bermatuz, hala nola metodo 
antisorgailuetara heltzea. Haurdunaldia eten nahi duten emakumeei etendura hori era 
seguruan eta doan egitera bermatzera, osasun sistema publikoaren beste zerbitzu bat 
bezala hartuz. Haurdunaldiaren edozein etendura boluntarioen despenalizazioa. Egun 
abortatzeagatik zigortuta dauden emakumeen kasuak berraztertzera, hala nola arreta 
eman dieten osasun-langileen kasuak, denak aske utziz. 

Estatuaren agenteak edo partikularrek emakumeen aurka egindako forma eta 
adierazpen guztietako indarkeria matxista oro berariaz zigortzera, tortura sexista 
barne, giza eskubideen urraketa larria, ohikoa eta estalia baita. Eta abusu eta hauste 
guztien aurrean Estatuek erantzukizuna har dezatela, eta prebentziorako, ikerketarako 
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eta bortxa zigortzeko behar diren bitarteko guztiak ezarri ditzatela, hala nola biktima 
eta bizirik atera direnak ordainerako duten eskubidea izan dezaten. 

 

KOLONBIAKO ESTATUA PREMIATZEN DU 

Jazarpen eta indarkeria sexualaren biktimak izan diren emakumeak justiziara heltzea 
bermatuko duen politika publiko bat adierazi eta indarrean jartzera, honetarako behar 
diren baliabide guztiekin, monitoreo bitartekoekin eta betetzen denarekiko jarraipen 
eraginkorra. Aipaturiko politikak prebentziora bideratutako neurriak izan beharko 
lituzke, hala nola justizia sistema eragiten dituzten oztopoak kentzera. 

Emakume eta biztanleriaren eskubideak bermatzera ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ 
eta beste talde armatuen kontra. 

 

ESPAINIAKO ESTATUA PREMIATZEN DU 

Eskubide sexual eta erreproduktiboen kontuan nazioarteko arau, tratatu, itun eta 
konferentzia guztiak errespetatzera, hori dela eta, giza eskubideen kontuetan, 
Gobernuan den partiduak iragarritako abortuaren inguruko erreforma legalaren kontra. 

Etxeko langileak Gizarte Segurantzaren Erregimen Nagusian sartzera, eskubide 
guztiekin, langabeziarako eskubidea barne; OIT-Lanaren Naziorteko Erakundearen 189. 
Hitzarmena berrestera eta aipaturiko hitzarmenaren babesean egindako gomendio 
guztiak betetzera. Hau da, kaleratzea kentzea uzteaz eta lan kontratua hasiera-
hasieratik idatziz egitea, non lan baldintza guztiak adieraziko diren; ofiziozko 
ikuskaritzen exijentzia langileen lan baldintzak egiaztatzeko; enplegurako bulego 
publikoen bidezko kontratazioen kontrola. 

Emakumeek egiten dituzten zaintza lanek, zeregin erreproduktiboek eta ordaindutako 
lanek kontsiderazio ekonomiko eta juridikoa izan ditzatela, honek dakarren babes sozial 
guztiarekin. Beharrak eta bizitzaren iraunkortasuna nagusiak izango diren bizi 
baldintzak bermatzeko bizitza laborala, pertsonala eta familiarra bategiteko neurriak 
berregin eta sendotzera. Mendekotasunarekiko arreta eta zaintzen lanak bermatzeko 
Administrazio publikoek zerbitzu publikoak euren gain hartzera; merkataritza-
ordutegiaren askatasunerako xedapenen indargabetzea, eta kontsumismoaren 
suspertzearen kontra behar pertsonal eta familiarren arabera ordutegien kontrolaren 
hitzartzea. 

Lan merkatua erreformatzeko neurriak, negoziazio kolektiboa eta kontratuen 
malgutasunerako arauak bertan behera botatzera. 

 

GUATEMALAKO ESTATUA PREMIATZEN DU 

“Ecoener Hidralia-Hidro Santa Cruz” enpresa Barillasen kokatzearen ondorioz 
emakumeek jasan izan dituzten eraso eta jazarpenak ikertzera, zibilen eta militarren 
jarduerak barne, ondoriozko epaiketekin amaitzeko, errudunak zigortzeko bermeez eta 
izandako kalteen ordainaz. 

169. Hitzarmenean eta Herri Indigenen Eskubideen Deklarazioan jasotzen diren 
Qanjobal herriaren eskubideak bere osotasunean errespetatzera; euren 
lehengaietarako eskubidea eta lehengai hauek inongo entitate pribaturi ez emateko 
eskubidea, eta bereziki “Ecoener Hidralia-Hidro Santa Cruz” enpresari egindako 
emakida bertan behera uztea, komunitateari egindako kalte ekonomikoak ordaintzeko 
exijentziarekin. 
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EL SALVADORREKO ESTATUA PREMIATZEN DU 

Kode Penala eraldatzera nazioarte eta herrialde, tratatu, itun eta konferentzien 
akordioen arabera, abortua despenalizatuz. Eta Gobernuari, espresuki, gaiaren 
inguruko eztabaida publikoa eta zientifikoa suspertzera. 

 

BERAZ, EPAITEGI HONEK HONAKOA EXIJITZEN DU 

María García Pérez-i (Nafarroa, Euskal Herria) moral eta ekonomikoki ordain diezaiotela 
Nafarroako Foru Erkidegoko zentro batean bere haurdunaldia eteteko aukerarik ez 
izateagatik. 

María Teresa Rivera (San Salvador, El Salvador) anderearen kasua berriz azter 
dezatela, hasiera batean abortuaz eta ondoren haur-hilketaz akusatua eta 40 urtera 
kartzela-zigorrera kondenatua izan dena. 

Inés Arana-ri (Donostia, Gipuzkoa, Euskal Herria) moral eta ekonomikoki ordain 
diezaiotela, bere erasotzailearen indarkeriaz defendatzeagatik ez baitu inolako deliturik 
bete. 

Jazarpen, indarkeria sexuala eta derrigorrezko lekualdatzearen biktima izan den María 
(Medellin, Antiokia, Kolonbia) osoko ordaina izan dezala eta erantzuleak zigortuak izan 
daitezela. 

Oihanak (Bilbo, Bizkaia, Euskal Herria) tortura poliziala jasan ondoren sartutako 
salaketaz ekindako kausa penalean ikerketa berriz ireki dezatela eta gertatutakoa 
zehatz-mehatz azter dezatela. Eta torturatua izan zenaren susmopean egindako izapide 
guztiak bertan behera gera daitezela.  

Miren Atxa-k (Gipuzkoa, Euskal Herria), merkataritza sektoreko langileak, eskatutako 
ordutegian lanaldiaren murrizketa aitor diezaiotela. 

Hermelinda Claret Simon-i (Barillas, Huehuetenango, Guatemala) berma diezaiotela 
ordain integrala eta efektiboa. Bere komunitatearen erabakia errespetatua izan dadila. 
Krimenak zigortuak izan daitezela. Eta “Ecoener Hidralia-Hidro-Santa Cruz” enpresa 
Guatemalatik atera dadila. 

Alejandra Castillo (Bartzelona, Katalunia) emakumearen egoera legala erregularizatua 
izan dadila eta honela edozein enplegutara heltzeko aukera izateko. Eta bere 
eskarmentu profesionala aitortua izan dadila. 

 

Bilbon, 2013ko ekainak 8 

 
 
EPAIMAHAIA 

          
 
 
Juana Balmaseda Ripero      Line Bareiro Bobadilla  
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Mari Luz Esteban Galarza      Juan Hernández Zubizarreta 
 
 

         
 
Teresa Meana Suárez      Luz Méndez Gutiérrez  
 

 
 
Cecilia Olea Mauleón 
 
 

BEHATZAILE INTERNAZIONALAK 

   
         
Begoña Yebra  Isasi     Julia Hernández Valles  
EITB       Ararteko 

 

    
 

 
Izaskun Landaida Larizgoitia     Maribel Vaquero Montero 
Emakunde  Eusko Legebiltzarreko Giza 

Eskubide, Berdintasun eta 
Herritarren partaidetzaren 
Batzordeko Lehendakaria 
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Paloma Soria Montañez    Mayra del Socorro Pineda Pérez 
Women’s Link Wordwide    Xochilt Acatl 
 
 

OHOREZKO GONBIDATUAK 

    
 
Bizkaiko Etxeko Langileen Elkartea   Mujeres imperfectas de Bilbao 

 

    
Auzolan eta Errekaldeko           Barakaldoko Emakumeentzako  
Laguntza psikosozialarako moduluak   aholku etxea - Argitan 
 

     
 
Posada de los abrazos    Basauriko Emakumeen elkartea 
 

 
 
Asun Casasola 
 
 


