Sara Pina Yereguiren hilketa matxista gaitzesteko
adierazpen instituzionala
Etxarri Aranazko Udalak doluminak eman nahi dizkie Sara Pina Yereguiren familiari, eta
elkartasuna adierazi nahi die Castejongo hezkuntza-komunitateko lagunei eta irakasleei.
Hunkipen eta oinaze horren aurrean, Etxarri Aranazko Udalak irmo adierazi du
emakumeen aurkako indarkeriaren gaitzespena.
Emakumeen aurkako indarkeriak emakume guztiei eragiten die, adinaren, posizio
sozioekonomikoaren edo nazionalitatearen arabera. Berretsi nahi dugu emakumeen
aurkako indarkeria botere-harremanetan oinarritzen dela. Harreman horiek, maila sinboliko
eta materialean, gizonak emakumeen gainetik jartzen dituzte, eta helburua da emakumeak
gizonen aurrean mendetasun-egoeran bizitzea betikotzea.
Emakumeen aurkako indarkeriak hainbat modu eta jarrera ditu, eta izaera fisiko,
psikologiko, sexual edo ekonomikoko kalteak edo sufrimenduak ekar ditzakete;
emakumeen duintasunaren eta osotasun fisiko eta moralaren aurkako eraso larria da, eta,
ondorioz, Giza Eskubideen urraketa larri eta intolerantea dakar. Horietako bakoitza
detektatzea, ikusaraztea eta baztertzea ezinbestekoa eta premiazkoa da emakumeen
aurkako indarkeriaren adierazpen guztien prebentzioan osorik lan egiteko.
Horregatik guztiagatik, Etxarri Aranazko Udalak honako hau erabaki du Osoko Bilkuran:
1. Gure gaitzespena adierazten dugu Sara Tuterako bizilagunaren hilketaren aurrean, eta
babesa eta elkartasuna adierazten diegu familiari eta gertuko inguruneari une zail
hauetan.
2. Beste behin ere, gure gizartean gertatzen den eraso, indarkeria edo jarrera sexista oro
gaitzesten dugu, eta konpromisoa hartzen dugu lankidetzan aritzeko emakumeek jasaten
dituzten indarkeriak ezabatzeko, erakundeen erantzuna hobetzeko eta emakumeek
ingurune guztietan askatasun osoa izango dutela bermatzeko.
3. Erakunde publiko gisa, konpromisoa hartzen dugu apirilaren 10eko 14/2015 Foru
Legean, emakumeen aurkako indarkeriaren aurka jarduteko, ezarritako betebeharrak tokieremuan betetzen direla bermatzeko.
4. Animatzen dugu gizarte osoa emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna
iraunarazten duten rol eta estereotipo sexistetan oinarritutako eredu kulturala aldatzera,
bai eta indarkeria matxista gaitzesten eta indarkeria matxistetatik bizirik atera diren
emakumeei babesa ematen jarraitzera ere.
5. Gonbitea luzatzen diegu herritarrei emakumeek jasaten dituzten indarkeria-moten
aurrean geldirik egon ez daitezen, eta emakumeek segurtasunez eta askatasunez
bizitzeko duten eskubidea aldarrikatzen dugu.

