
Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa

ERAILKETA 
SEXISTEI 
AURRE EGITEKO 
PROTOKOLOA  
2017



Euskal Herriko mugimendu feministak erailketa 
sexisten aurrean erantzun bateratu bat emateko 

2013an adostu zuen protokoloa oinarri hartu, 
eta 2017ko “Indarkeria matxista birpentsatzen” 

jardunaldietan emandako gogoetak txertatu 
dizkiogu. Eztabaida eta jakintza kolektiboaren fruitu 

izanik, dokumentu amaitu gabea eta dinamikoa 
da, borroka feministaren joan-etorriek osatu eta 

moldatuko dutena.
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Indarkeriak ez dira modu isolatuan eta bakartuan ematen diren erasoak. Bizi garen 

jendartearen antolaketa sexistak ahalbidetzen eta sustatzen duen indarkeriaren 

erabileraz ari gara. Hargatik, indarkeria sexistaz hitz egiten dugunean, ezinbestean 

kokatu behar dugu sistema oso baten barnean: heteropatriarkatua, kapitalismoa 

eta kolonialismoa gurutzatzen diren sisteman, hain zuzen ere. 

Zapalkuntza sistema horien arteko loturak askotariko biolentziak eragiten ditu. 

Horretaz ari gara  indarkeria transistemikoez hitz egitean. Zapalkuntza sistemak ez 

daude airean, gure gorputzetan gurutzatzen dira  hainbat une eta eratan: klasea, 

arraza, jatorria, adina, nazioa, hizkuntza, orientazio sexuala, genero identitatea, 

itxura fisikoa, aniztasun funtzionala, etab. 

Gurutzatze horrek (intersekzionalitateak) agerian uzten du emakumeen gorputzetan 

eragiten duen dominazio sistema; emakume bakoitzak gizartean izango duen 

posizioa eta aukerak determinatzen ditu. Azken finean, biolentziaren aurrean 

duten zaurgarritasun maila zehazten du.  Indarkeria transistemikoaren marko 

kontzeptualak bortizkeria errealitate horiek identifikatzeko balio du. Emakumeena 

ez da talde homogeneoa. Beraz, bazterretan kokatzen diren identitate zapaldu 

guztiak ikusgarri bihurtzea da erronka, beren artean hierarkizatu gabe.

Autodefentsa feminista aldarrikatu nahi dugu. Emakumeok, bakarka eta taldeka, 

defendatzeko eta indarkeria matxistari erantzuteko ahalmena eta gaitasuna 

dugulako. GURE BURUA DEFENDATZEAK ETA KONTZIENTZIA HARTZEAK egiten gaitu 

subjektu. Horregatik, subjektu aktiboak garelako eta erabakitzeko gaitasuna 

dugulako, posible eta beharrezkoa da aldaketa sozial, ekonomiko eta politikoa horri 

guztiari buelta eman ahal izateko.

ALDAKETA FEMINISTA IZANGO DA, EDO EZ DA IZANGO!



ERANTZUN
PROTOKOLOA

Euskal Herriko erailketa sexisten aurrean protokolo bat aktibatzea ados-
tu genuen,  erantzun egoki eta bateratua emateko. Beraz, Euskal Herriko 
Emakumeen Plataformatik honako protokoloa proposatzen dugu:

Euskal Herrian bizi proiektua duen emakume bat erailtzen duten 

bakoitzean aterako gara kalera.

Elkarretaratzeak behin erailketaren albistea prentsa idatzian atera eta 

24 ordura egingo ditugu Euskal Herriko herri, hiri eta txokoetan.

Protokoloa ezartzerako orduan zalantzarik balego, Mundu Martxako 

talde dinamizatzaileak hartuko luke azken erabakia.

Emakumeon Mundu Martxako plataforma eraildako emakumearen 

herriko talde feministekin harremanetan jarriko da mobilizazioak era 

koordinatuan egin daitezen. 

Erailketa gertatu den herri edo hirian manifestazio bat antolatzeko 

aukera aztertu eta bultzatuko dugu.

Mobilizazioen informazioa Euskal Herriko EMMren emailera bidaliko 

da.

EMM-k helbide elektroniko eta sare sozialen bidez egingo du mobilizatzeko 

deia.

Emaila: emakumemartxa@gmail.com

Twitter: @emakumemartxa

Facebook: Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa
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Denok hashtag bera erabiliko dugu: 

#IndarkeriaMatxistarikEz

Mobilizazioetarako deia egiteko euskarriak (kartel mutua, irakurketaren 

maketazio eredua, etab.) EMMren web orrian daude eskuragarri:

http://emakumeenmundumartxa.eus/bitartekoak 

Erantzunetan sorkuntza lantzen ahaleginduko gara:
Gorputz adierazpena landu dezakegu: performanceak egin; sinboloak 

erabili salaketa egiteko edo kontzientziak astintzeko edo erasotzaileak 

barregarri uzteko monologoak sortu, adibidez.

Eraildakoaren memoria indibiduala aldarrikatuko dugu: eraildakoen 

izenak herrian zehar jarri, margoketak eta muralak egin, abesti edo kuña 

bat sortu, informazio eskuorriak banatu, dolu erritualak asmatu edo 

berreskuratu (euskal dantzak, esaterako), eraildakoen omenez loreak 

jarri edo urte amaieran eraildakoen eskelak eskegi herrian zehar.

Espazioa modu askotan geureganatu dezakegu: borobilean edo zutabeka 

antolatuta, kontzentrazio zaratatsuak eginda edo herri edo hiriko ohiko 

funtzionamendua etenda: trafikoa, kalea, komertzioak, etab. 

Sortzaileak izan eta lelo deigarriak asmatu ditzakegu eta herrietako 

sortzaileei gai honen inguruko proposamenak egin.

Eraildako emakumearen testuinguru soziala, hura zeharkatu duten 

biolentziak eta haren atzean dauden erantzuleak azaleratzen saiatuko 

gara: lan prekarietatea, babes sozialerako murrizketak, migrazio 

politikak edo prozedura judizialak, besteak beste.

Euskal Herrian urtean eraildako emakumeen erregistroa egingo da 

EMMren web gunean.
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1  2016ko azaroaren 19an Donostian egindako EMMren asanbladan ebatzi genuen eraso anitzei emandako erantzun lokalak ez zirela 
protokolo orokorraren baitan kokatuko. Kasu horietan noiz eta zergatik aktibatuko dugun erabakitzea oso zaila delako. Baina, hori bai, 
EMMren sareak erabiliko dira jardun lokalaren oihartzuna hauspotzeko. Horretarako, tresna komunikatibo eraginkorrak eta gure arteko 
artikulazio sendoa behar ditugu. Bestetik, protokoloa ez aktibatu arren, muturreko kasu batzuetan irakurketak edo kartelak atera dai-
tezkeela adostu dugu. 
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