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Sarrera  

1994ko irailaren 5etik 13ra Biztanleriari eta Garapenari (CIPD) buruzko IV. Nazioarteko 
Konferentzia egin zen Kairo hirian, Nazio Batuen Estatuetako 179 ordezkarik hartu zuten parte 
bertan. Horren emaitza gisa prestatu eta onetsi zen Biztanleriari eta Garapenari buruzko 
Ekintza Programa datozen 20 urteetarako, hori 2014an amaituko litzateke.  

Konferentzia horretan hasi ziren sexuari eta ugalketari buruz biztanleriak orokorrean, baina 
emakumeek nagusiki, dituzten eskubideei buruzko eztabaidak, azken hauek ugalketari buruz 
erabakitzeko eskubidea berretsi zuten informazioaren bidez eta metodo antikontzeptiboak 
lortuta, sexuen arteko parekotasuna eta berdintasuna sustatuz eta emakumeen aurkako 
indarkeria baztertuz.   Alde horretan, Ekintza Programak helburu eta gomendio bilduma zabala 
eskaintzen zuen gizakion ongizatea hobetzeari begira, garapen iraunkorra eta hazkuntza 
ekonomiko iraunkorra sustatuz; horrek guztiak emakumeak subjektu sozial gisa hartuak 
izateko herritarren artean gauzatu beharreko politika publikoak sortzeko premiari erantzuten 
dio, hala ugalketa eremuan nola sexualean beren erabakiak hartzeko duten eskubidea onartuz.  

Ekintza Programaren helburuetako bat da emakumeek nahitaez hartu behar dutela parte 
ekoizpenean eta ugalketan, eta horretarako politika publikoak garatu beharko direla behar 
bezalako bizitza sexuala eta arriskurik gabea gozatzeko ahalmena eta sortzeko ahalmena 
segurtatuz; askatasuna noiz egin edo ez egin erabakitzeko eta zer maiztasunarekin 
erabakitzeko; bere ugalketaren plangintza egiteko aukera emango dioten metodo 
antikontzeptiboei buruzko informazioa lortzeko eskubidea; metodo seguruak, eraginkorrak, 
eskuragarriak eta onargarriak lortzeko aukera; osasun-zerbitzu egokiak izateko eskubidea 
arriskurik gabeko haurdunaldiak eta erditzeak izateari begira eta horrekin amen heriotzak 
ekiditea, eta zigortuta ez dauden abortuetako konplikazio-tratamenduak ere izatea; 
emakumea diskriminatzen duten praktika guztiak baztertzea; generoen arteko berdintasuna 
eta parekotasuna sustatzea; eta GIB eta HIESaren aurkako prebentzioa eta borroka (Nazio 
Batuak 1995).  

Ekintza Programan azaltzen diren helburuak eta xedeak aplikatzea eta gauzatzea herrialde 
bakoitzaren obligazio subiranoa izango da, lege nazionalak eta bere herrialdearen garapen 
alorreko lehentasunak bateragarri egin nahi dituelako emandako gomendioekin. Era horretan, 
Ekintza Programa, onetsi zenetik, hiru aldiz aztertu du NBEko Batzar Nagusiak: 

Kairo + 5 ebaluazioa. New Yorken egin zen 1999ko martxoan eta ekainean eta erakutsi zuen 
aurrerapen garrantzitsuak egin zirela helburuak betetzeari dagokionez. Nolanahi ere, oraindik 
hainbat alorretan ahalegin handiagoak egin behar zirela ikusten zen, hala nola ugalketa-
osasunaren alorrean kalitateko zerbitzuak izateko, metodo antikontzeptiboak izateko eta 
lortzeko, GIB eta HIESaren alorrean, eta amen diskriminazioa baztertzeko eta heriotza 
ekiditeko alorrean.  

Kairo + 10 ebaluazioa. 2002ko abendutik 2004ko irailera egin zen, eta agerian utzi zuen 
badagoela Ekintza Plana inplementatzeko lana aurrera eramateko borondate politikoa, bizitza-
mailak igotzeko estrategia moduan eta eskubideen ikuspegitik garapen iraunkorra lortzeari 
begira. Alde horretatik, CEPALen Biztanleriari eta Garapenari buruzko Batzorde Bereziaren 
Zuzendaritza Mahai Hedatuaren Adierazpenean (2004ko martxoaren 10 eta 11), herrialdeei 
eskatzen zitzaien ahalegin handiagoak egin zitzatela pobrezia errotik kentzeko, genero 
parekotasunaren eta emakumeen eskubideen garapenean, sexu-osasuna eta ugalketa politika 
publikoetan txertatzeko, amen heriotza murrizteko ahaleginak areagotzeko, GIB eta HIESaren 
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prebentzioan, diagnostikoan eta tratamenduan, eta emakumearen aurkako indarkeriaren 
bazterketan. 

Kairo + 15 ebaluazioa. Ikusi zen aurrerapenak egin zirela munduan GIBarekin bizi diren 
pertsonen kopuruan. Nolanahi ere, kezkaturik agertu zen emakumeengatik, familia-
plangintzako zerbitzuetako premiei ez zitzaielako arretarik eskaintzen eta aurrerapen gutxi 
egin zelako amen heriotza murrizteko.  

Kairoko Ekintza Programa idatzi zenetik 20 urtera, eta hori berrikusteko laugarren markoaren 
barruan, Peru, Ekuador eta Espainiako Estatuko-EAE (Euskadiko Autonomia Erkidegoa) 
herrialdeetan txosten alternatiboak egiteko ekimena sortu da, diseinatutako politika eta 
arauen eta horiek inplementatzeko estrategien artean dagoen zirrikitua murrizteko, horiek 
direlako azkenean eragina izaten dutenak sexu eta ugalketa alorreko eskubideak benetan lortu 
nahi izaten direnean. Txosten horiek Manuela Ramos Mugimenduak prestatutakoak dira, 
Peruko Sexu eta Ugalketako Eskubideak Zaintzeko Mahaiaren ordezkaritzan; Desafio 
Fundazioak, Ekuadorreko Sexu Eskubideak eta Ugalketa Eskubideak defendatzearen alde 
Ekuadorreko Frontearen ordezkaritzan, eta Medikus Mundi Gipuzkoa elkarteak, Espainiako 
Estatuari eta EAEri dagokienez.  

Problematika desberdinak aztertu ondoren, hor sartuta dauden erakundeen adostasunarekin, 
hiru txostenetan jorratuko diren gai-ardatz nagusiak honakoak izan dira: gazteen 
haurdunaldia, amen heriotza, abortua, metodo antikontzeptiboak lortzeko aukera izatea eta 
indarkeria matxista.  

Jarraian Kairoko Ekintza Programaren helburuak aurkeztuko ditugu landutako gai-ardatz nagusi 
bakoitzean, horien ondoren laburpen bat eta prestatu diren txosten horietako bakoitzaren 
gomendioak (Peru, Ekuador eta Espainiako Estatua-EAE), eta baita ondorio eta gomendio 
orokor batzuk ere. 
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KAIROKO EKINTZA PROGRAMAREN HELBURUAK ARDAZKA 

 

1. Ardatza: NERABEZAROKO HAURDUNALDIA  

-Ahalik eta neurririk handienean sustatzea haur, nerabe eta gazte guztien osasuna, ongizatea 
eta ahalmena, munduak izango dituen giza baliabideak direlako.  

-Nerabeek eta gazteek dituzten premia bereziak asetzea, eta bereziki neska gazteen premiak, 
gizarteak, familiak eta erkidegoak ematen dituen laguntzen alorrean, ekonomia alorreko 
aukeretan, prozesu politikoaren parte-hartzean, hezkuntza- eta osasun-zerbitzuak izateari 
begira, goi-mailako ugalketari dagokionez orientabidea eta osasun-zerbitzuak izateari 
dagokionez, nerabeek eta gazteek berezkoa duten sortzeko ahalmena beti kontuan izanik.  

-Haurrei, nerabeei eta gazteei, bereziki neska gazteei, adore ematea beren ikasketekin aurrera 
jarraitzeko, bizitza hobea izateko prestatuta egon daitezen, giza gaitasun gehiago izateko 
aukera izan dezaten, oso gazterik ezkontzea eta arrisku handiko erditzeak eragozteko, eta 
horiek guztiak kontuan izanik heriotza-tasa eta erikortasuna murrizteko.  

-Nerabezaroko sexu eta ugalketa alorreko osasunari buruzko gaiak jorratzea, bereziki nahi 
gabeko haurdunaldiena, egoera txarrean egiten diren abortuena eta sexu-transmisioko 
gaixotasunena, GIB/Hiesa barne, ugalketa- eta sexu-jarrera arduratsua eta osasungarria 
bultzatuz, borondatezko abstinentzia barne, eta adin horretako taldeentzat guztiz aproposak 
izango diren zerbitzu egokiak, orientabidea eta aholkularitza eskaintzea.  

-Nerabezaroko haurdunaldiak nabarmen murriztea.  

  

2. Ardatza: AMEN HERIOTZA-TASA  

-Emakumeen osasuna eta arriskurik gabeko amatasuna sustatzea amen erikortasuna eta 
heriotza-tasa ahalik eta azkarren eta nabarmen murriztea lortzeko eta garatzen ari diren 
herrialdeen eta garatutako herrialdeen artean ikusi diren aldeak murrizteko, eta baita 
herrialde horien barrukoak ere.  Egoera txarrean egin diren abortuengatik sortutako heriotza-
tasa eta erikortasun-tasa nabarmen murriztea.  (8.20, a paragrafoa).  

-Osasun-egoera eta elikadura-egoera hobetzea, bereziki haurdun dauden emakumeena eta 
bularra ematen ari diren amena (8.20, b paragrafoa).  

  

3. Ardatza: ABORTUA  

-Nerabezaroko sexu eta ugalketa alorreko osasunari buruzko gaiak jorratzea, bereziki nahi 
gabeko haurdunaldiena, egoera txarrean egiten diren abortuena eta sexu-transmisioko 
gaixotasunena, GIB/Hiesa barne, ugalketa- eta sexu-jarrera arduratsua eta osasungarria 
bultzatuz, borondatezko abstinentzia barne, eta adin horretako taldeentzat guztiz aproposak 
izango diren zerbitzu egokiak, orientabidea eta aholkularitza eskaintzea.   

-Emakumeen osasuna eta arriskurik gabeko amatasuna sustatzea amen erikortasuna eta 
heriotza-tasa ahalik eta azkarren eta nabarmen murriztea lortzeko eta garatzen ari diren 
herrialdeen eta garatutako herrialdeen artean ikusi diren aldeak murrizteko, eta baita 
herrialde horien barrukoak ere. Emakumeen osasuna eta ongizatea hobetzeko egingo den 
ahaleginaren oinarrian, egoera txarrean egin diren abortuengatik sortutako heriotza-tasa eta 
erikortasun kopurua modu nabarmenean jaistea.  
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4. ARDATZA: METODO ANTIKONTZEPTIBOAK LORTZEKO AUKERA IZATEA  

-Nahi gabeko haurdunaldiak prebenitzea eta arrisku handiko haurdunaldien eta 
erikortasunaren eta heriotza-tasaren intzidentzia murriztea.  

-Osasun arreta-zerbitzuak lortzeko, erabiltzeko, onartzeko eta eskuragarri izateko aukerak 
gehitzea pertsona guztientzat, herritar guztiek oinarrizko osasun-arreta izan dezatela 
eskaintzeko estatuan hartu diren konpromisoen arabera.  

-Emakumeen osasuna eta arriskurik gabeko amatasuna sustatzea amen erikortasuna eta 
heriotza-tasa ahalik eta azkarren eta nabarmen murriztea lortzeko eta garatzen ari diren 
herrialdeen eta garatutako herrialdeen artean ikusi diren aldeak murrizteko, eta baita 
herrialde horien barrukoak ere. Emakumeen osasuna eta ongizatea hobetzeko egingo den 
ahaleginaren oinarrian, egoera txarrean egin diren abortuengatik sortutako heriotza-tasa eta 
erikortasun kopurua modu nabarmenean jaistea.  

-Osasun-egoera eta elikadura-egoera hobetzea, bereziki haurdun dauden emakumeena eta 
bularra ematen ari diren amena.  

  

5. ARDATZA: INDARKERIA MATXISTA  

-Neurri integratuak hartzea emakumearen aurkako indarkeria prebenitzeko eta baztertzeko.  

-Emakumearen aurkako indarkeriaren zergatiak eta ondorioak aztertzea, eta baita prebentzio-
neurrien eraginkortasuna ere. 
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Txosten alternatiboa Peru   
  

1. ARDATZA: NERABEZAROKO HAURDUNALDIA  

-Perun, sexu-portaera eta sexu-harremanak hasteko adina nortasun etnikoaren, jatorri-
eskualdearen, hezkuntza mailaren eta bakoitzak duen maila sozioekonimikoaren arabera 
aldatzen dira. Heziketarik ez duten, txirotasun-egoeran eta gizarte-bazterkeria egoeran 
dauden neska nerabeak dira ahulenak, hala hiriko eta bazterreko eremuetan nola 
herrialdeko landa-eremuetan.  

-Nerabezaroko haurdunaldiaren eta horren ondorioen eragina nabarmena da bizitzeko 
eskubidean eta nerabeen osasunean, eta heziketarako eskubidea eta diskriminaziorik ez 
izateko eskubidea eragozten ditu bizitzaren maila guztietan.  Haurdunaldian izaten diren 
konplikazioak eta abortua dira heriotza-tasaren bost arrazoi nagusiak 15 urtetik 19 urtera 
bitarteko emakumeen artean.   

-15 urtetik 19 urtera bitarteko emakumeen %13,2 amak dira dagoeneko edo lehenengo 
haurdunaldian daude.  

-Bizitza sexuala hasteak ez du esan nahi du gazteek metodo antikontzeptiboei buruzko 
informazioa dutenik edo horiek behar bezala erabiltzen dituztenik.  15 eta 19 urte bitarteko 
neska nerabeen %12,8k bakarrik  erabiltzen du metodo antikontzeptiboren bat. Lotura duten 
neska nerabeen eta sexualki aktiboak diren neska nerabeen artean erabileraren portzentajea 
handiagoa da %60,7, baina oraindik ere txikiagoa da beste adin-talde batzuetakoekin 
alderatuta.  

-Sexu-harremanak hain gazterik hasten dituztelako (% 46,7k 14 urte bete baino lehen hasten 
ditu) garbi geratzen da gazteen sexu-osasunerako eta ugalketarako egokiak diren zerbitzuak 
eskaini behar dituela eskaintza publikoak.  

-Nerabezaroko haurdunaldiak ama eta perinatalen heriotza-tasa handiagoa dakar, 
nerabearen ez heldutasun biologikoarekin lotura duten konplikazio obstetrikoengatik, izan ere 
kasu horietako gehienak plangintzarik izan ez duten eta baldintza batere seguruetan egiten 
diren abortuan amaiera izan dezaketen haurdunaldiak direlako.  

-2010 urtean sexu-indarkeriaren 1.333 kasu eman ziren 10 urtetik 14 urtera bitarteko 
emakumeetan eta 1.191 kasu 15 urtetik 19 urtera bitarteko emakumeetan. Bortxaketa horien 
ondorioz, 10 urtetik 14 urtera bitarteko 108 nerabe eta 15 urtetik 19 urtera bitarteko 150 
geratu ziren haurdun, alegia, %14 eta %20 hurrenez hurren.  

  

2. ARDATZA: AMEN HERIOTZA-TASA  

-Amen heriotza-tasa Perun ez da osasun publikoko arazo bat soilik, baita giza eskubideen eta 
justizia sozialaren arazoa ere, gizarte-bazterkeriaren isla delako generoagatik, nortasun 
etnikoagatik, kulturagatik eta egoera sozioekonomikoagatik, besteren artean.   

-2004-2010 artean hildako amen indizea 93koa izan zen; Milurtekoaren Helburuetan 2015 
urterako ezarri zen helburutik nahiko urrun dagoen kopurua (bizirik jaiotako 100.000tik 66,3 
heriotza).  

-Landa-eremuetan eta gizarte-bazterkeria egoeran bizi diren emakumeak ahulagoak dira 
egoera honen aurrean.  

-Amen heriotza-tasaren kasuetatik %90 baino gehiago prebenitu daitezkeen arrazoiengatik 
gertatzen dira.  
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-Nerabezaroko amen heriotza-tasari dagokionez, 2010ean kasu guztien (452) %12,38 (56) 10 
urtetik 19 urtera arteko nerabeen artean gertatutakoa izan zen. Bere buruaz beste egitea 
nerabeen arteko amen heriotza-tasaren zeharkako zergatien %56 izan zen,  intzidentzia hori 
goraka doa.  

-Nerabezaroko amen artean gertatzen den heriotza-tasaren %29 abortuaren ondorio da.  

-Amen heriotza-tasaren murrizketa erditzearen eta puerperioaren inguruan eman da eta 
horren ondorioz zeharkako arrazoiengatik sortzen diren heriotzen zergatia hobeto ikusteko 
aukera dugu, heriotzen %28ra iritsiz. Heriotza horiek erditzerakoan edo haurdunaldian 
hartzen diren gaixotasunen edo larritzen diren baldintzen ondorio dira.  

-Osasun zerbitzuen kalitatea eta horiek lortzeko aukera izatea mugatuta daude profesional 
gutxi dagoelako osasun alorrean, geografikoki iristea zaila delako, arreta-zerbitzuan kalitaterik 
ez dagoelako, emakumeen ugalketa-osasunaren eta ugalkortasun handiko zerbitzuetan arreta 
eskaintzeko bitartekoak, estaldura eta kalitatea behar bezalakoak ez direlako, besteren artean.   

 

3. ARDATZA.- ABORTUA  

-Segurtasunik gabeko abortua haurdunaldiarekin lotura duen heriotza-tasaren bost arrazoi 
nagusietako bat da Perun, izan ere, abortatzera joaten diren zazpi emakumeetatik bat 
ospitaleratu behar izaten dute horrekin zerikusia duten konplikazioengatik.   

-2006ko txosten baten arabera, seguruak ez diren 371.420 abortu inguru egiten dira urtero 
Perun.  

-Sexu-erasoen ondorio diren 35 mila haurdunaldi izaten dira gutxienez.  

-Ez dago batere argitasunik abortuaren eskubidearen inguruan eta horretarako zerbitzuak 
lortzeko aukeran, eta horrek sarritan abortu klandestinoak, ez legezkoak eta segurtasunik 
gabekoak bilatzera bultzatzen ditu emakumeak, bereziki horiek zigorgarriak ez direnean.  

-Sexu-indarkeriagatiko abortua zigortua dago eta abortu terapeutikoa, herrialdean legezkoa 
den bakarra, ez da modu seguruan eta legalki praktikatzen, kasu horietan arreta eskaintzeko 
baldintzak arautzen dituen protokoloa ez duelako onetsi Estatuak.  

-2010ean, osatu gabeko 40.794 abortu tratatu ziren guztira osasun publikoko zentroetan, 
baina informatutako kasu horietan %10eko omisio-tasa dago nahikoa informazio ez 
izateagatik edo zehaztu gabea izateagatik Perun.  

-Ez dago estatistika ofizialik herrialdean egin den abortu kopurua zehaztasunez jakiteko, 
legezkoa ez den praktika bat delako. Ezagutzen dena da ospitaleetara iristen den abortu 
kopurua, horiek konplikatuak izan ala ez.  

-Abortatzera joaterakoan emakume txiroek konplikazioak izateko duten arriskua askoz ere 
handiagoa da txiroak ez diren emakumeek dutena baino.  

-Bestalde, abortuaren ondorengo konplikazioetan sartuta zeuden larrialdi obstetrikoetarako 
arreta medikoa arautu bada ere, hala nola abortu septikoa1, oraindik arau batzuen arabera 
abortuaren ondorengo arreta bilatzen duten pazienteak salatzera behartuta daude osasun-
langileak. 

 

4. ARDATZA: METODO ANTIKONTZEPTIBOAK LORTZEKO AUKERA IZATEA  

-Eskaintza publikoan metodo antikontzeptiboak lortzeko arazoak, horien artean hormonalak, 
injektagarriak eta pilula antikontzeptiboak izanik ezagunenak. Halaber, orientabide eta 
aholkularitza zerbitzuaren kalitatea eskasa da benetan metodoei buruz, dituzten ondorioei 
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buruz eta erabiltzaileen eskubideei buruz, eta horrenbestez, urratu egiten ditu informaziorako 
eskubidea, metodoa askatasunez aukeratzeko eskubidea eta aukeratu duten metodoa lortzeko 
eskubidea.  

-Emankortasun adinean dauden emakumeen %99,5ek ezagutzen dute familia-plangintzako 
metodoren bat edo zerbait entzun dute horri buruz, horrek nolanahi ere ez du esan nahi 
metodo antikontzeptiboak lortu eta erabiltzen direnik.  

-Metodo antikontzeptiboak gutxien erabiltzen dituztenak seme-alabarik ez duten emakumeak 
izaten dira (%42), heziketarik gabeko emakumeak (%68,8) eta txirotasunaren mailarik 
baxuenean dauden emakumeak. Halaber, beren bikotearekin ugalketa-metodoei buruz inoiz 
eztabaidarik izan ez duten emakumeen %20,3 15 urtetik 19 urtera bitarteko adina duten 
emakumeak dira eta adinagatiko prebalentzia antikontzeptiboa baxuagoa izan zen gaur egun 
lotura duten 15 urtetik 19 urtera bitarteko emakumeen artean %60,7rekin.  

-Gaur egun, debekatuta dago LAA (Larrialdietako ahozko antisorgailua) dohainik banatzea, ez 
delako metodo antikontzeptibotzat hartzen. Nolanahi ere, baimenduta dago intsumo hori 
zerbitzu pribatuetan eta farmazietan saltzea, diskriminazioa eginez ordaintzea daukaten eta ez 
daukaten pertsonen artean. Era horretan, ekonomikoki ahultasun-egoera larriagoan dauden 
emakumeen eskubideak urratzen dira, nahi gabeko haurdunaldiak eragozteko tresna hain 
baliagarritzat jotzen den intsumo hori dohainik lortzeko aukerarik ez dutelako.   

  

5. ARDATZA: INDARKERIA MATXISTA  

-2011n, emakumeen %35,7k aitortu zuten indarkeria fisikoaren biktima izan zirela bere 
familiaren barruan.   

-Indarkeria psikologikoa ere oso maila altuan dago. Peruko emakumeen %62,9k esan du 
kontrol-egoerak jasan izan dituela noizbait, eta %21,2k egoera umiliagarriak jasan dituela bere 
bikotearen aldetik.   

-Genero desberdintasunean oinarritutako emakumeen aurkako indarkeriaren diskriminazio eta 
adierazpen larriena eta begi bistakoena horien heriotza da. Feminizidioaren kopuruak gora 
egin du azkeneko 5 urteetan: 2012 urtean, 8koa izan bazen hilean, 2013an 11 emakume 
izatera iritsi zen hilean.   

-Hil zituzten emakume horietako gehienak 25 urtetik 34 urtera bitartekoak ziren (% 28,5), 
horien ondoren zetozenak 18 urtetik 24 urtera bitartekoak ziren, beren senarrek edo beraiekin 
bizi zirenek hil zituzten kasu horietako gehienetan (% 41), eta baita beren maitaleek edo 
senargaiek (% 11,5) eta beraiekin bizi izandakoek (% 11,5).  

-2013an Emakumearen Larrialdi Zentroetan 4.646 emakumeri eskaini zitzaien arreta sexu-
indarkeriaren eraginagatik. 

-Azken hamar urteetan, 63.545 salaketa jarri dira sexu-askatasuna urratzeagatik. 
Horrenbestez, Peru da sexu-urraketengatik Hego Amerikan salaketa gehien duen herrialdea. 
Sexu urraketagatiko delituaren biktima potentzialak nerabezaroko eta haurtzaroko 
emakumeak dira, sexu-indarkeriaren biktimen % 78 adin txikikoak dira, eta horietatik % 5, 
haurdun geratzen da. Hori horrela bada ere, Kode Penalean abortua zigortuta dago sexu-
indarkeriazko kasuetan ere, eta emakumeak krimen horren ondorio den haurdunaldiarekin 
jarraitzera behartuta daude.  

-Emakumearen 32 Polizia-etxe jarri dira herrialde guztian, baina hiri-eremuan funtzionatzen 
dute nagusiki.  Horrek ez du bermatu pertsonalak kasu horietan arreta eskaintzeko 
beharrezkoa den gaitasuna eta espezializazioa izatea, eta ezta helburu hori lortzeko estrategia 
bat izatea ere.   
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-Errepublikako Kongresuak zorrotz salatzea 14 urtetik 18 urtera bitarteko nerabeen aurka 
egiten diren sexu indarkeriazko delituak.  

GOMENDIOAK  

-Osasunaren Lege Orokorreko 4. artikulua aldatzea, artikulu horretan emakumeak diren haur 
eta nerabeak osasun-arretara beren aita, ama edo tutorearekin joatea baldintzatzen delako 
praktikan.  

-Osasun eta hezkuntza alorreko operadoreen gaitasunak sendotzea nerabeei arreta eskaini 
ahal izateko sexu-osasunaren gaietan eta ugalketari eta indarkeriari buruzko gaietan. Halaber, 
nerabeei arreta eskaintzeko politika eta estrategien eguneratzea eta eztabaida etengabea 
bultzatzea.   

-Nerabeen Haurdunaldiaren Prebentziorako 2011-2021 Sektore Anitzeko Plana onestea eta 
inplementatzea, nerabeen haurdunaldiaren problematikari aurre egiteko berariazko bideak 
izateko helburuarekin eta Peruko Estatuak bere gain hartu dituen nazioarteko konpromisoei 
erantzuteko.   

-Aurrekontuetan Programa Estrategiko bat sortzea nerabeei arreta integrala eskaintzeko, 
nerabezaroko haurdunaldiaren prebentzioan enfasi berezia jarriz eta sektore anitzeko parte-
hartzea izanik, arazoa azaltzen duten gizarte faktoreak eta determinatzaileak kontuan hartuz.   

-Ebidentzia sortzea, Perun nerabezaroko haurdunaldiaren eraginak sistematizatzeko eta 
erregistratzeko ikerketa-lanen bidez.  

-Kulturen arteko ikuspegiarekin eta generoarekin eraginkorrak izango diren politika 
publikoak prestatzea eta inplementatzea, horiei esker nahi gabeko haurdunaldiaren aukerak 
murriztuko direlako eta borondatezko amatasuna bermatuko delako, eta aldi berean 
haurdunaldian, erditze garaian eta puerperioan konplikazioak izateko aukerak murriztuko 
direlako, horiek aldi berean haurdun dagoenaren eta jaio behar duenaren konplikazioetan 
alarma-zeinuak eta prebentzio-neurriak identifikatzeko izango dira.  

-Politika publikoak gauzatzeko prozesuak hobetzea gobernu-maila guztietan aurreikus 
daitezkeen arrazoiengatik hiltzeko aukerak murrizteko helburuarekin, larrialdi obstetrikoetan 
eta jaioberriei arreta eskaintzeko establezimenduetan duten gaitasun erabakitzailea sendotuz.  

-Emakumeen sexu-osasunaren eta ugalketaren premiekin bat datorren Familia Plangintzako 
Programa bat inplementatzea, kulturarteko ikuspegiarekin eta kudeaketa efiziente eta 
eraginkor baten laguntzarekin.   

-Amen osasuna segurtatuko duen menpekotasunik gabeko sistema bat sortzea, haurduna 
osasun-sistema unibertsalean sartzea bermatzeko. Eskainiko den arreta kalitate handikoa 
izango da eta eskubideak dituen subjektu moduan hartuko da emakumea.  

-Abortu Terapeutikoaren Protokolo Nazionala berehala onestea emakumeek bizitzarako, 
osasunerako eta nortasunaren garapen librerako duten eskubidea bermatzeko helburuarekin. 
Sexu-indarkeriagatiko abortua despenalizatzea, emakumeek nortasunaren garapen librerako 
duten eskubidea babesteko.  

-Abortu Terapeutikoaren Protokoloa onestea, hori legezkoa delako eta emakumeek era 
horretako abortuetarako eskubidea dutelako bizitza arriskuan dutenean.   

-Abortua despenalizatzea sexu indarkeriazko kasuetan, izan ere, emakumeak nahi ez duten 
haurdunaldiarekin jarraitzera edo abortu klandestino bat egitera bultzatzeak emakumeen 
funtsezko eskubideak urratzen ditu, hala nola:  bizitza, osasuna, askatasuna, besteren artean.  

-Metodo antikontzeptiboak lortzeko arazoa modu iraunkor eta etengabean konpontzea, eta 
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baita plangintza-metodo modernoagoak lortzekoa ere, MAC eskaintzen aukera areagotuz 
zerbitzu publikoan; metodo antikontzeptiboak hornitzea lehentasunezkoa izango da 
ekonomikoki larri dauden eremuetan, landa-lurreko emakumeentzat, heziketa-maila 
baxukoentzat eta nerabeentzat eta gazteentzat.   

-Segurtatu behar dugu intsumoak lortzeak kalitateko informazioa eskainiko duten 
aholkularitzetako lanekin izango duela lotura, kultura eta hizkuntza alorreko aldeak kontuan 
hartuko dituen berotasunezko tratuarekin, emakumeen eskubidetan inolako hertsadurarik 
edo urraketarik egin gabe.   

-Babes-lege bat onestea emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko, horrek ez ditu 
zigortzeko mekanismoak bakarrik izango, prebentzioa eta aurrekontuetako gehikuntza ere 
nahitaezkoak izango dira arazoari aurre egiteko, kulturen arteko egokitzapenaren bidez.   

-Kode Penala Nazioarteko Gorte Penaleko Erromako Estatutura egokitzea, sexu indarkeriazko 
modalitate desberdinak gizateriaren aurkako delitutzat jotzea, behartutako esterilizazioa 
barne izanik. Biktima onuradun moduan hartzea barne-gatazka armatuan sexu-indarkeria jasan 
izan duten pertsonak.   

-Sexu-jazarpenaren legeria aldatzea.  

-Abortua despenalizatzea sexu-indarkeriazko kasuetan.  

-Justiziako operadoreek giza eskubideei, generoari eta kultura-artekotasunari buruzko 
prestakuntza iraunkorra izango dutela bermatzea: eta beharrezko diligentzia bermatzea.  

-Eskualdetako eta tokian-tokiko gobernuekin koordinazioan fiskaltza, epaitegi eta polizia-
ordezkaritzen kopurua gehitzea landa-eremuetan, eta protokolo espezializatuak ezartzea 
kultura-arteko eta hizkuntza-egokitzapenerako ikuspegiarekin.   

-Emakumeen aurkako indarkeriei buruzko sistema integratu estatistikoa inplementatzea, 
jatorri etnikoaren, sexu-orientabidearen, genero-nortasunaren, departamentuaren eta 
egoitza-eremuaren aldagaia kontuan hartuz.   

-Arreta eskaintzeko zentroak sendotzea, kopurua gehituz eta landa-gunetan eta hirietan 
dauden arreta eskaintzeko beste zentro batzuekin lotura izatea sustatuz.   
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Txosten alternatiboa Ekuador 

 

1. ARDATZA: NERABEZAROKO HAURDUNALDIA  

-Nerabezaroko haurdunaldia3[1] osasun publikoaren arazo bat da, batez ere 10 urtetik 14 
urtera bitarteko neskatxetan, eta horren eragina % 78 igo da azken hamar urteetan, eta igotze-
joera horrek horrela jarraitzen du. Hori sexu-indarkeriaren ondorio da.  

-3.854 neskatxa geratu ziren haurdun 2012an eta 15 urtetik 19 urtera bitarteko 74.619 nerabe.   

 

2. ARDATZA: AMEN HERIOTZA-TASA  

-Amen heriotza-tasa orokorrean eta abortuagatik bereziki osasun publikoaren arazo larri bat 
da Ekuadorren.  

-Amen heriotza-tasa oraindik altua eta onartezina da. Murriztu bada ere, 2015eko urtarrilean, 
bizirik jaiotzen diren 100.000 haurretatik 40 emakume baino gehiago hiltzen dira saihets 
daitezkeen arrazoiengatik.  

-Amen erikortasuna ospitaleratzeko lehen arrazoia izaten da seguruak ez diren abortuengatik 
sortutako konplikazioengatik.   

 

3. ARDATZA: ABORTUA  

-Abortua oraindik ez da legezkoa Ekuadorren, ez abortatzen duten emakumeentzat eta ezta 
abortua egiten dutenentzat ere. Bortxatze-kasuetan ere ez da legezkoa, orain dela bi urte hori 
despenalizatzea planteatu bazen ere, Kode Penal berria prestatu zela aprobetxatuz.  

-Amen heriotza-tasaren bigarren arrazoia da.  

-Badira abortuagatik kriminalizatu dituzten emakumeak. Salaketak osasun-zerbitzuetatik 
irteten dira eta sekretu profesionala urratzen ari diren medikuek egiten dituzte.  

-Orain dela gutxi gertatu den gauzarik larriena da eskubideen Aurkakoak direla orain ENIPLA-
Familia Plangintzaren estrategia Nazionalaren eta Sektore-artekoaren arduradunak: 
Lehendakaritzako dekretu baten bidez Rafael Correa Lehendakariak erabaki du Osasun eta 
Hezkuntza Ministerioak eta Gizarte Ongizatearen Ministerioa barne hartzen dituen estrategia 
enblematiko hori Lazo de amor mariano taldeko emakume ekintzaile batek kudeatu eta 
ordezkatu behar duela eta Errepublikako Lehendakaritzaren programa bat izango dela 
aurrerantzean. Emakume hori sartuta dagoen talde horrek  Provida mugimenduari 
(emakumeen antieskubideak) atxikitako ekintzak gauzatzen ditu eta Hezkuntzako heziketa-
materiala materiala banatzea ere eragotzi zuten.   

 

4. ARDATZA: METODO ANTIKONTZEPTIBOAK LORTZEKO AUKERA IZATEA  

-Antisorgailuen erabileran gehikuntza bat izan da orokorrean, baina oraindik badira zirrikitu 
sakonak erabileran eta ugalketa-osasunean informazioa lortzeari dagokionean, nerabeetan, 
landako emakumeetan eta indigenetan, horietan emankortasuna handiagoa da ekonomia eta 
hezkuntza alorrean maila hobea duten  hiriko emakumeetan baino.  

-Larrialdietako Ahozko Antisorgailuei dagokienez: Antisorgailuak eta bereziki LAA lortzeko 
aukera hobetzeko ahalegina egin baldin bada ere, azken honek medikuaren errezeta behar du 
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farmazietako sistema pribatuan saldua izateko, eta badira kate nazional handietako farmaziak 
hori saltzen ez dutenak, Kontzientzia Eragozpena argudiatuz.   

 

5. ARDATZA: INDARKERIA MATXISTA  

-Generoan oinarritutako indarkeria oso altua da: 10 emakumetik seik indarkeria jasan dute 
eta lau emakumetik batek sexu-indarkeria bizi du. 14 urtetik beherako neskatxak 
bortxatzearen hiru salaketa jasotzen ditu Fiskaltzak bataz beste egunean.  

  

-Ekuadorren legezkoa den abortu terapeutikoa lortzeko aukera bermatzeko beharrezkoak 
diren neurri guztiak hartzea, Abortu Terapeutikoaren Gida Praktiko Klinikoa berehala 
inplementatzea barne. Abortu-zerbitzuen erabilgarritasuna bermatzeko eta abortu baten 
ondoren emakumeek kalitateko arreta izateko, Gida Praktiko Klinikoaren inplementazioak 
zabalkundea eta trebakuntza izango ditu barne hori aplikatzeko, osasun alorrean eta 
nerabeentzat zerbitzu egokiak eskaintzea bermatzeari begira.  

GOMENDIOAK  

-Abortua despenalizatzea, bereziki bortxaketa kasuetan Ekuadorreko emakume guztientzat 
eta diskriminaziorik gabe.  

-Sektore profesionala babestea eta osasun alorreko profesionalek emakumeak salatu 
ditzatela eragoztea ustezko abortu-delituagatik. Pertsonal medikoa prestatzea eskubide eta 
betebehar hori urratzeak dakartzan ondorioei eta zehapenei buruz.   

-Abortatzen duten emakumeen aurkako zigor-neurriak baztertzea, justizia-operadoreek 
pribatutasunaren eta konfidentzialtasunaren, diskriminazio-ezaren eta osotasun fisikoaren 
eskubidea errespetatuko dituztela bermatuz. Justiziako operadoreek giza eskubideei, 
generoari eta kultura-artekotasunari buruzko prestakuntza iraunkorra izatea gomendatzen da.  

-Abortuaren informazio publikoko sistema sendotzea herrialdean, amen heriotza-tasaren eta 
erikortasunaren eta arriskuko baldintzetan egindako abortuaren artean dagoen lotura barne.  

-Borrokan jarraitzea abortuaren despenalizazio sozialaren eta legalaren alde, eremu horretan 
bortxaketaren ondorio den haurdunaldiaren injustizia agerrarazteko estrategia gauzatzen ari 
gara.  

-Osasun Kausal ardatzarekin lan egitea, horrek esan nahi du osasun alorreko 
profesionalengan eta sisteman eragin beharra dagoela osasun-kontzeptuaren interpretazio 
zabalagoak lortzeko, emakumeek haurdunaldia eteteko aukera izan dezaten esku-hartze 
judizial batetik igaro beharrik izan gabe. Horrek esan nahi du medikamentuekin abortu seguru 
bat nola egin behar den jakiteko informazioa emateko prest dauden profesionalen oinarria 
handitu beharra dagoela.  

-Emakumeak ahalduntzea aukera hori ezagutzeari begira, gerora horiek osasun-sisteman eska 
dezaten.  

-Abortu terapeutikoaren arretarako protokoloak aldarrikatu ditzatela lortzea, COIPen 150. 
artikulua eraginkor bihurtzeari begira.  

-Plataforma nazionaletan eta nazioartekoetan agerraraztea Ekuadorreko emakumeek beren 
eskubideen alorrean bizi duten egoera, bereziki, bizitzeko duten eskubidea eta indarkeriarik 
gabe bizitzeko eskubidea urratzen direnean.   
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Txosten alternatiboa Espainiako Estatua-EAE 

Sexualitateari buruzko ikuspegiei dagokienez, Espainiako Estatuko eta EAEko gizartean 
nabarmenak izan dira aldaketak.  Nolanahi ere, gizarte aldaketa horrekin batera ez da egin 
ikuspegi integral batetik sexu-osasunera bideratutako politika publiko bat.  

 

1. ARDATZA: NERABEZAROKO HAURDUNALDIA 

-Nerabezaroko haurdunaldia eta amatasun goiztiarra eskola-porrotarekin, osasun fisikoa eta 
mentala hondatzearekin, gizarte isolamenduarekin eta txirotasunarekin zerikusia duten 
faktoreak dira, besteren artean. 

-Gazteen ia %30ak babesik gabeko sexu harremanak izaten ditu; horiek maiztasun 
handiagoarekin gertatzen dira ikasketa-maila txikiagoa eta gizarte-estatus gutxiagokoen 
artean. 

-EAEn, 2003 eta 2012 urte artean, nerabeen haurdunaldi-tasa (15 eta 17 urte bitartean) 
%4,2tik %9,7ra igo da. 

-Estatuko gazteen % 13k (Gazteak Espainian 2012) eta EAEko gazteen %4k diote ez duela sexua 
seguru egiteko informaziorik (Euskal Gazteriaren Txostena 2012). 

 

GOMENDIOAK 

-Sexua seguru egiteko hezkuntzan eta sentsibilizazioan lan egitea, nahi ez diren haurdunaldien 
kopurua murrizteko eta STGak prebenitzeko. 

-Europarako bere estrategian, OMEk hainbat gomendio proposatu ditu, horien artean, 
“osasuna sustatzeko eskolak” kontzeptua sartzea ikastetxe guztietan; osasun zerbitzuetara 
joateko eragozpenak murriztea konfidentzialtasuna babestuz eta arreta eskaintzeko ordutegi 
egokiak jarrita; eta kide diren Estatuek neurriak lortzeko aukera bermatuko dute nahi ez diren 
haurdunaldiak eragozteko, gazteentzako informazioa eta laguntza barne izanik. 

-Hezkuntzako curriculumetan nahitaez ezarri eta behar bezala garatzea sexu-osasunaren eta 
ugalketa-osasunaren gaia. 

 

2. Ardatza: AMEN HERIOTZA 

-Amen heriotzen %99 garapen bidean dauden herrialdeetan gertatzen dira. Herrialde 
garatuetan amen heriotza gutxi gertatzen den gauza bat da (hala aurrerapen zientifikoengatik 
nola haurdun dagoen emakumeak duen osasun-heziketagatik). 

-1996tik %17ko gehikuntza ikusi da heriotzetan. Joera-aldaketa hori ama izateko adinak 
orokorrean gora egitearekin lotzen da. 

-Aldaketa hori ez da emakumeak lanean hasi direlako bakarrik sortu, baita beste hainbat 
faktoreren eraginagatik ere, hala nola seme-alabak erditzeko moduan izan den aldaketa 
kulturala, etxebizitzen prezioak garestitzea (Espainiako Estatuan ohizkoak ez diren mugetara 
iritsi arte EBren gainerako herrialdeen aldean), laneko ezegonkortasuna, eta abar. 

-Eurostatek adierazi du lehenengo haurdunaldiaren adina igotzen ari dela Europako 
herrialderik gehienetan. Espainiako Estatua eta Italia dira emakumeek amatasuna gehien 
atzeratzen duten Europako herrialdeak. Atzeratze horren ondorioz ez da ugalkortasuna 
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bakarrik galdu, lagundutako ugalketarako teknikak erabili behar izateagatik erditze anizkoitzak 
ere gehitu egiten dira eta arriskua handiagoa izaten da amarentzat eta umeentzat. 

 

GOMENDIOAK 

-Aitatasunaren eta amatasunaren garaia aukeratu ahal izateari begira, bizitza pertsonalaren, 
lanekoaren eta pertsonalaren kontziliazioa da Espainiako gizartearen erronka nagusienetako 
bat. 

 

3. ARDATZA: ABORTUA 

-Abortatzen duten emakumeak ezjakinak, apetatsuak edo maltzurrak direla esaten baldin bada 
ere, Osasun Ministerioak eman duen informazioan profil sozial oso desberdina ikusten da eta 
jasotakoaren arabera emakume guztiek izan dezakete nahi gabeko haurdunaldiren bat, eta 
horrenbestez, aborturen bat. 

-2013an, Espainiako Estatuan, Borondatezko 108.690 Haurdunaldi Etenaldi (HBE) egin ziren 
guztira; 2012an baino 3.700 gutxiago, horrenbestez, kopuru hori azkeneko zazpi urteetako 
baxuena da. Euskadin, 2012an EAEko erregistroan guztira jasotako HBEk 4.500 izan ziren. 
Kopuru hori 2011 urtekoa baino baxuagoa da (460 HBE gutxiago).  

-Estatuan gaur egun sexu- eta ugalketa-osasunaren eta haurdunaldiaren borondatezko 
etenaldiaren martxoaren 3ko 2/2010 Lege Organikoa dago indarrean, horren arabera 
haurdunaldiaren lehenengo 14 asteetan eten daiteke haurdunaldia, eta epea 22. asteraino 
luzatu daiteke fetuaren anomaliengatik.  

-Osasun esparruaren erantzukizuna da sexu-osasunaren arretarako kalitateko zerbitzu 
integralak eskaintzea; nolanahi ere, esan beharra dago desberdintasun handia dagoela 
horretan Autonomia Erkidegoen arabera. Ospitale publikoen parte-hartzea oso baxua da 
oraindik ere eta guztiz kezkagarria, izan ere, HBEen % 97 zentro pribatuetan egiten dira. Hori 
horrela bada ere, legez, osasun publikoak bere gain hartu beharko luke ebakuntza horien 
kostua, ebakuntzak ospitale publikoetan nahiz klinika pribatuetan egin. Nolanahi ere, oraindik 
emakumeen kopuru handi batek ere gain hartzen du ebakuntza horien kostua, bereziki 
eskubideak ezagutzen ez dituztelako, eta egin beharreko prozedura burokratikoak amaiezinak 
izateagatik, batzuetan legezko epeak gainditzera iristen direlarik. Hainbat autonomiatan, 
abortuak egiteko kliniketara bidaltzen dituzte emakumean, bere hiritik ehunka kilometrotara, 
eta etorkinen eta behe mailakoek izaten dituzten eragozpen ekonomikoak guztiz nabarmenak 
dira. 

-Epeen gaur egungo legeak adostasun sozial handia du, eta hori gora doa pixkanaka. 
Metroscopiaren inkesta baten arabera (2013ko azaroa) pertsonen % 53 “epe-sistema baten 
alde dago, gaur egungo legean bezala” eta % 7k bakarrik esaten du “ez duela inolaz ere 
legezkoa izan behar eta delitutzat hartu beharrekoa dela beti”.  

-Nolanahi ere, eta epe-sistema batekin haurdunaldiaren borondatezko etenaldia baimentzen 
duten EBko herrialde gehiengoen artean badago ere(21), Espainian dagoen Alderdi 
Popularraren gaur egungo Gobernua “sortutakoaren bizitza eta haurdun dagoen 
emakumearen eskubideak babesteko lege organikoaren aurreproiektua” aurrera ateratzen 
saiatu zen, izan ere, emakumearen bizitza edo osasun fisikoa edo psikikoa arrisku larrian 
ikusten zuen kasuetarako bakarrik aurreikusten zuen despenalizazioa, edo haurdunaldia sexu-
delitu baten ondorio izatearen kasuetarako. 2014ko irailaren 23an Gobernuko Lehendakariak 
aurreproiektua kendu egingo zutela iragarri zuen “behar hainbateko adostasuna lortu ez 
zutelako” aurrera ateratzeko. Hala eta guztiz ere, abortatzeko eskubideak jomugan jarraitzen 
du oraindik ere, izan ere gaur egungo “Sexu- eta ugalketa-osasunaren eta haurdunaldiaren 
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borondatezko etenaldirako Legearen” aurka bi helegite jarrita daude Auzitegi 
Konstituzionalean eta Gobernuko Lehendakariak aurreratu du legea aldatuko duela abortatu 
nahi duten 16 urteko gazteek aitaren edo amaren baimena behar izatea sartzeko.  

 

GOMENDIOAK 

-Emakumeek haurdunaldia borondatez eteteko duten eskubidea zapaltzeko edo murrizteko 
edozein ahalegin behin betiko baztertzea eta sexu- eta ugalketa-osasunaren eta 
haurdunaldiaren borondatezko etenaldirako 2010eko Legean sartu zen erregulazioa hobetzea 
eta behar bezala garatzea. 

-Emakumeek erabakitzeko duten eskubidea sendotzea, eta horren barruan bere 
amatasunarekin zerikusia duten alde guztiak sartzen dira, momentu oro errespetatuz nahi 
gabeko haurdunaldia eteteko, edo ez, emakume bakoitzak dituen arrazoiak, eta estatuak 
beharrezko diren baliabide eta zerbitzu publikoak bermatu beharko ditu.  

 

4. ARDATZA: METODO ANTIKONTZEPTIBOAK LORTZEKO AUKERA IZATEA 

-Europako herrialdeetan desberdintasun, desadostasun eta alde handiak daude metodo 
antikontzeptibo guztiak lortzeko orduan. Herrialde batzuetan dirua itzultzeko hainbat 
modalitate eskaintzen dituzte (nahikoa ez dira), nerabeek eta gazteek eta bazterketa sozial eta 
ekonomikoko arrisku-egoeran dauden pertsonek dituzten eragozpen sozialak eta ekonomikoak 
gainditu ahal izateko. 

-Estatuan, horiek lortzeko aukera guk nahi dugun metodoaren araberakoa izango da. 
Orokorrean, erabiltzaileek metodo antikontzeptiboak lortzeko aukera izaten dute medikuaren 
errezeta baldin badute, parte bat itzultzeko sistemarekin. 2013ko abuztuaren 1etik aurrera, 
hirugarren belaunaldiko antisorgailuen zortzi formulazioren finantzaketa bertan behera utzi 
zuen osasun publikoak. Finantzaketa publikoa galdu duten botika horiek albo-ondorio gutxiago 
dituzte, eta kontrazepzioaz gain baita beste onura batzuk ere. Indarrean dagoen abortu-
legean, PSOEko aurreko gobernuak onetsi zuen, jasota zegoen antisorgailu horiek sisteman 
sartzea, “sexu- eta ugalketa-osasunaren estrategia bat zelako” hain zuzen ere. Koitoaren 
ondorengo pilula ere ez dago finantzatua sei Autonomia Erkidegotan. 

-Kontrazepziorako aukera izateko ere finantza-eragozpenak daude, dirua itzultzeko berariazko 
sistemarik ez dagoelako gazteentzat.  

-Preserbatiboa da oraindik ere haurdun ez geratzeko metodorik erabiliena (%31,3). 

-Teorikoki eraginkorra den metodo antikontzeptibo bat ez erabiltzeagatik haurdun geratzeko 
arriskuan egoten den emakumeen portzentajea baxua da (%15,9), horrek esan nahi du nahi ez 
diren haurdunaldien parte handi bat horiek aukeratu duten metodoa gaizki erabiltzeagatik edo 
behar bezala betetzeko arazoengatik gertatzen dela. Bereziki aipatzekoa da preserbatiboa beti 
ez erabiltzea edo gaizki erabiltzea (%24,8k ez du beti erabiltzen eta arriskuak gehitu egiten 
dira).  

-Estatuko politika publikoetan, alde garrantzitsuak daude 17 Autonomia Erkidegoen artean 
politikak nola prestatu eta inplementatu behar diren azaltzeko orduan, eta baita zerikusia 
dutenen partaidetza adierazterakoan ere. Hainbat Autonomia Erkidegotan, Osasunean eta 
Ugalketako Sexu Eskubideetan espezializatuak dauden zentroak daude, baina beste 
hainbatetan zerbitzu orokorretan eskaintzen da arreta. 
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GOMENDIOAK 

-Estatuan dauden metodo antikontzeptibo moderno guztiak lortzeko aukera eta 
erabilgarritasuna bermatzea eta informazioa izatea. 

-Politikak aplikatzeko behar hainbateko finantziazioa esleitzea, bereziki krisialdi ekonomikoko 
garaietan, sexu- eta ugalketa-osasunaren politiken arrakasta bermatzeko. 

-Osasun arretarako eskubidea bermatzea etorkinentzat, eta zehatzago esanda emakume 
etorkinei arreta ginekologikoa eskaintzea bermatzea, ahultasun handiko talde soziala delako.  

 

5. ARDATZA: INDARKERIA MATXISTA 

-Euskadin, 2009an eta 2010ean izan ezik, indarkeria matxista kasuen hazkundea pixkanakakoa 
izan da. 2002tik 2012ra gorakako joera nabarmena izan da, kasuak bikoiztera iritsiz; 2.477 
izatetik 4.977 izatera guztira (2004an 3.240 erregistratu ziren eta 2009an 4.660 guztira EAEn). 
Europako azterketa baten arabera, estatuan emakumeen %22k indarkeria matxista jasan du. 
EBn, portzentajea %33koa da; 62 milioi emakume, guztira. 

-Ondo ezagutzen duen norbaitek, afektibotasun-harremanak dituen edo izan dituen norbaitek 
edo familiakoren batek emakumearekin indarkeria erabiltzeko aukera askoz ere handiagoa 
izango da ezezagun batek izango duen aukera baino. Europan, bostetik batek erantzun zuen 
indarkeria fisikoa eta/edo sexu-indarkeria jasan izan duela bikotearen edo bikote izandakoaren 
aldetik. 

-Aipatzeko beste datuak dira Europako emakumeen %5ek bortxatua izan dela adierazi dutela, 
%43k indarkeria psikologia jasan duela bere bikotearen edo bikote izandakoaren aldetik, eta 
%55ek sexu-erasoren bat jasan duela (1/3 lanean) eta 18tik 29 urtera bitarteko gazteen %20k 
eraso zibernetikoaren biktima izan direla. 

-Emakumeen ezaugarriei dagokienez, adin, maila sozial, lan-egoera, bizi diren udalerriaren 
tamaina, hezkuntza-maila, posizio ideologiko eta erlijio-sinesmen guztietako emakumeei 
ematen zaie tratu txarra, adierazpen horrek neurri eta prebalentzia desberdina izan arren 
aldagai horien arabera. 

-Aipatu den Europako azterketa horren arabera, indarkeria matxista jasan duten emakumeen 
%67k ez zion inori azaldu bere bikotearengandik jasandako indarkeria-kasurik larriena(ezta 
poliziaren aurrean eta ezta arreta eskaintzeko beste inongo zerbitzuren aurrean ere). 

-Europako, estatuko eta autonomia erkidegoetako politika publikoak konponketarako esku-
hartzeetan gehiago oinarritzen ari dira, indarkeria gertatu ondoren, horretarako prebentzioan 
eta hezkuntzan baino. Indarkeria gertatu ondoren batzen dituzte ahaleginak: biktimei arreta 
eskaintzea, neurri polizialak, legeak. 

-Indarkeria matxistaren alorrean gobernuen lehentasunak ezagutzeko modu bat gastu 
publikoa aztertzea izango da. Azterketa horren bitartez ikusi ahal izango dugu emakumeen eta 
gizonen arteko zirrikituak eta desberdintasunak baztertzea ez dela inolaz ere lehentasuna 
gobernuentzat.  

-2004an Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Legea aldarrikatu zenean, talde 
politiko batzuk eskatu zuten baliabide gehiago behar zirela hori aplikatzeko. Izen den 
krisialdiagatik, talde desberdinek salatu dute aurrekontuetan eta erakundeetan etengabea izan 
dela murrizketa. Andaluzia %1ekin eta Euskadi %0,2rekin dira berdintasun politiketarako 
aurrekontuak dituztenak. Gainerako Autonomia Erkidegoetan, bataz beste %32 murriztu 
dituzte berdintasunerako politikak, horrek esan nahi du horretarako programak eta tresnak 
murriztu eta desagertu egin direla, eta genero indarkeriaren aurkako behatokiak itxi eta 
udalentzako laguntza-hitzarmenak desagertu direla, besteren artean. 
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-2014ko urriaren hasieran, Espainiako Exekutiboak onartu zuen sentsibilizazio-kanpainak “oso 
garrantzitsuak direla” genero indarkeriaren aurkako borrokan eta erabaki zuen helburu 
horietarako xedatuko zuen aurrekontua %227 gehituko zuela 2015ean.   

 

GOMENDIOAK 

-Egitura aldaketara (kulturala, soziala, politikoa, ekonomikoa...) eramango gaituzten 
neurriak hartzea, ezinbestekoa delako genero-indarkeria desagerrarazteko, hor baitago 
erroturik arazoa eta hortik eman behar baitira konponbideak, baina ez dute izan behar 
indarkeria gertatu ondoren ematen diren neurri konpontzaileak.  Horrek ez du esan nahi 
neurri horiek inplementatzen joan behar ez dugunik, badakigulako indarkeria matxistaren 
biktimek beharrezko laguntza guztia izan behar dutela erakundeen aldetik eta gizarte 
osoarengandik. 

-Prebentzioa, aurretiazko detekzioa eta arreta behin eta berriro aipatzea hezkuntza, osasun 
eta enpresa sisteman eta baita polizialean eta judizialean ere, hezkuntza, osasun eta enpresa 
sistema horietan eta polizialean eta judizialean lan egiten dutenei prestakuntza emanez eta 
sentsibilizatuz.  

-Planetan eta legerietan sartzea horietarako esleituko diren baliabideak, problematika horrek 
eskatzen duen lehentasunarekin.  

-Datu-bilketa hobetzeko eta bateratzeko premia, hala Estatu kideen artean nola beraien 
artean. 

-Internet eta sare sozialak kontuan hartzea, emakumeei eraso egiteko erabil daitezkeen inguru 
eta baliabideak direlako (Europako indarkeria matxistari buruz egindako azterketaren datuetan 
ikusten den moduan). 
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ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK  

Herrialdeetako txostenak eskuan izanik, Manuela Ramos Mugimenduak Perun Sexu- eta 
Ugalketa-eskubideak Zaintzeko Mahaiaren ordezkaritzan; Desafío Fundazioak, Ekuadorren 
Sexu- eta Ugalketa-eskubideak defendatzeko Ekuadorreko Frontearen ordezkaritzan, eta 
Medicus Mundi Gipuzkoak hiru txostenen azterketa bateratu bat egin dute, herrialde 
horientzat komunak diren baldintzak eta gomendioak ateratzeari begira. Berrikuspen horretan 
ikusten da emakumeek erronka komunak dituztela munduko alde desberdinetan eta 
horregatik ezinbestekoa dela fronte komunetan jardutea.  

Hemendik aurrera gauzatu beharko ditugun erronken artean eta Kairoko Ekintza Programa 
garatzeko jarri ziren 20 urte horietan bete ez direnen artean egongo lirateke, besteren artean, 
aztertu den ardatz horietako bakoitzean (nerabeen haurdunaldia, amen heriotza, abortua, 
metodo antikontzeptiboak lortzeko aukera eta indarkeria matxista) legeriak eta politika 
publikoak garatu eta aplikatzeko premia, baliabideen esleipen saihestezina ezinbestekoa izanik 
horretarako. Halaber, txosten horiek idatzi ditugun hiru erakundeek lehentasunetako bat 
bezala adostu dugu sexu heziketa integrala martxan jartzea (hezkuntzako curriculumean 
txertatuz), sexualitatea eta ugalketa kontzeptuak bereiztea, eta berrikuspen honetan jorratu 
diren ardatzetako bakoitzean jaso diren datuak hobetzea eta bateratzea, aurre egin beharreko 
erronkak eta eragozpenak hobeto lantzen lagunduko duelako.  

Bereziki azpimarratu den beste puntuetako bat da metodo antikontzeptiboei buruzko 
informazioa eta horiek lortzeko aukera erraztu beharra dagoela nahitaez, batez ere 
gazteenengan eragina izateko. Gizonekin egin beharreko lana ere garrantzitsua izango da, 
horien erabilera guztion erantzukizuna dela ikus dezaten. Gaur egun, desberdintasun, 
desadostasun eta alde ugari dago antikontzeptiboak lortzeko orduan, eta dauden metodo 
guztiei buruzko informazioa eta prestakuntza oso eskasa da. Antikontzeptiboak edonork eta 
doan lortzeak eta horiei buruzko informazioa izateak asko hobetuko lituzke abortuen indizeak, 
amen eta haurren heriotzenak eta gazteen haurdunaldienak.  

Azken ardatz hau, gazteen haurdunaldiena, landu diren hiru herrialdeetan duten problematika 
dela esan beharrean gaude. Egin diren txostenetan nabarmen ikusi da aurreratu egin dela 
lehenengo sexu-harremanak izateko adina (datu hori bereziki kezkagarria da Ekuadorren eta 
Perun, bere inguruneko sexu indarkeriarekin lotura duelako neurri handi batean) eta metodo 
antikontzeptiboak ezagutzeak ez duela esan nahi metodo antikontzeptiboak lortuko direnik 
eta horiek modu egokian erabiliko direnik, eta horren ondorioz gazteen bizitza-proiektuak 
hausten eta baldintzatzen dituzten haurdunaldiak izaten dira, eta eskola-porrotaren tasak 
handitu egiten dira, lanean ezegonkortasuna sortzen da, osasun fisikoa eta mentala hondatzen 
dira eta isolamendu soziala eta pobrezia agertzen dira, besteren artean.  

Nerabeak haurdunaldiaren aurrean ahulago egiten dituen faktoreen artean pobrezia eta 
eskola-maila baxuagoa izatea daude, eta horrenbestez, ezinbestekoa izango da hezkuntza 
publikoa hobetzea, eskola-maila horiek igotzeko eta horren ondorioz nerabeen haurdunaldi-
tasak murrizteko.  

Baliabide ekonomikoetan oinarritzen den desberdintasuna ere eragina duen faktore bat da 
abortatzea lortzeko aukera izateko orduan; ardatz hori etengabe ageri da agenda politikoan 
eta horretarako bi erronka nagusienetakoak izango lirateke konpromiso nazional eta nazioz 
gaindikoa lortzea emakumeek Haurdunaldia Borondatez Eteteko eskubidea izan dezaten eta 
Eliza eta Estatua banantzea horri buruzko legeak egiterakoan.  

Elizaren esku-hartzea ez da abortuaren ardatzean bakarrik ematen den gauza bat; metodo 
antikontzeptiboen kasuan eta indarkeria matxistari dagokionean ere ematen da, 
emakumearen menpekotasuna justifikatzen duelako. Alde horretan, eta gizartearen sektore 
guztietatik indarkeria matxistaren aurka agertzen den jarrera politikoa zuzena izanik ere, 
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indarkeriazko kultura batean bizi gara, eta gizartean onartua dagoen indarkeria erabiltzen da 
etengabe gatazkak konpontzeko.   

Adin guztietako emakumeengan, gizarte-mailatan, laneko egoeran, bizi den herrigunearen 
tamainan, hezkuntza-mailan, jarrera ideologikoan eta erlijio-sinesmenetan eragina duen 
indarkeria matxistak, nabarmen gehitzen du tratu txar fisikoa, psikikoa eta sexuala, eta baita 
emakumeen heriotza ere, gehienetan bere ingurukoak diren gizonen indarkeriagatik, eta hala 
ere bigarren mailako problematikatzat hartzen da agenda politikoetan, horri gainera, 
tratamendu morbosoa ematen zaio hedabideetan, eta sarritan inon argitaratzen ez diren 
kasuak izatera iristen dira.  

Indarkeria matxistaren ardatzak duen erronka nagusia da indarkeria zer den ikusi behar dela 
eta halakotzat hartu behar dela, desberdintasun eta diskriminazio arazo bat, eta horretarako 
izaten diren arrazoiak gehiago landu behar direla ondorioak baino. Horregatik eta gehiago 
luzatu gabe lehentasuna eman behar zaie egitura-aldaketa bat (kulturala, soziala, politikoa, 
ekonomikoa...) ekarriko duten neurriei, hor baitago erroturik arazoa eta hortik eman behar 
baitira konponbideak; ez dute izan behar indarkeria gertatu ondoren ematen diren neurri 
konpontzaileak. Horrek ez du esan nahi neurri horiek inplementatzen joan behar ez dugunik, 
badakigulako indarkeria matxistaren biktimek beharrezko laguntza guztia izan behar dutela 
erakundeen aldetik eta gizarte osoarengandik, inolaz ere ahaztu gabe erasotzaileek sarritan 
izaten duten inpunitatea gelditzeko beharrezkoa den tratamendua. Alde horretan, 
ezinbestekoa izango da prebentzioa, aurretiazko detekzioa eta arreta behin eta berriro 
aipatzea hezkuntza, osasun eta enpresa sisteman eta baita polizialean eta judizialean ere, 
kolektibo horietan lan egiten dutenei prestakuntza emanez eta sentsibilizatuz. 
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