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Erakunde sinatzaileek eta La Basu, Yela Quim eta La Straw raperek (Euskadi, Kolonbia eta 
El Salvador) ahotsa altxatzen dugu azaroaren 25ean, pandemiak iraun bitartean areagotu 
diren sexu-indarkeria eta haurdunaldi nerabeen aurka. 
 
Erakunde sinatzaileok, azaroaren 25ean, emakume eta neskatoek jasaten dituzten 
indarkeria matxista guztiak salatzen ditugu, izate hutsagatik; bereziki, pandemia garaian 
gertatzen diren indarkeria sexualak. 
 
Hegoalde globaleko gure arrebekin bat egiten dugu eta babesten gara, gure ahotsa bakarra 
izan dadin, aldarrikapen bakarra, sexu-indarkeriaren biktimak, emakumeak eta neskatilak 
babesten ez dituzten estatuen zigorgabetasunaren aurka. 
 
 
Pandemiak nerabeen haurdunaldien intzidentzia-tasa handiak eman ditu; El Salvadorren, 
10 eta 14 urte bitarteko nesken haurdunaldiek % 79,16 egin zuten gora apirila eta ekaina 
bitartean; Kolonbian, berrogeialdia hasi zenetik ekaina arte, batez beste 22 sexu-abusu 
izan ziren egunean nesken aurka; horietako gehienak etxeetako intimitatean gertatzen 
zirelarik. 
 
Estatuei eta gobernuei dagokie hori gerta ez dadin zaintzea, etxeak kontzentrazio-esparru 
bihurtzea eragotziko duten politika publikoak izatea.  
Nahi gabeko haurdunaldiak eragotziko dituen hezkuntza afektibo sexuala ezartzea, eta 
nazioarteko babes-tresnei buruzko konpromisoak berrikustea, hala nola Istanbulgo 
Hitzarmena, nahitaezko haurdunaldiei eta haurdunaldi goiztiarrei buruzko protokoloak, 
CEDAWrako Batzordearen 31. gomendio orokorra eta Haurraren Eskubideen 
Batzordearen 18. ohar orokorra, jardunbide kaltegarriei buruzkoa, 3.7 "xedea 2030erako 
betetzea, zerbitzuetarako sarbide unibertsala bermatzea Familiarena, informazioarena eta 
hezkuntzarena, eta ugalketa-osasuna estrategia eta programa nazionaletan 
integratzearena (GJH 3): "Bizitza osasuntsua bermatzea eta guztiontzako ongizatea 
sustatzea adin guztietan" 2030 Agendan, besteak beste. 
 
Gizarte zibilari dagokio beste alde batera ez begiratzea: 
Peru: 2020an 6.514 sexu-urraketa izan dira, eta horietatik % 85 adingabeak dira. 
Dominikar Errepublika: 2019an, nerabeen % 36k ezkontza-batasuna ezarri zuten 17 urte 
bete baino lehen. 
Bolivia: 100 feminizidio 10 hilabetean (2020), horietatik % 40 La paz filmean, 2020ko 
urtarriletik uztailera 19.233 haurdunaldi erregistratu ziren herrialdean; gehienak 
Boliviako Santa Cruzen, ondoren Cochabamba eta Potosi, gehienak sexu-indarkeriaren 
emaitzak. 
Espainia/Europa: herrialde gehienetan abortua legezkoa bada ere, emakumeren batek 
zailtasun handiak izan ditu osasun publikoko sistemetan hitzorduak eta arreta lortzeko. 
Espainian, 4 milioi emakumek baino gehiagok jasan dute indarkeria fisikoa eta ia hiru 
milioi sexu-indarkeria (indarkeriari buruzko makro inkestaren datuak) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Eskatzen dugu:  
 
 

¾ Abortua despenalizatzea, bortxaketa gertatuz gero haurdunaldia borondatez 
eteteko aukera izatea, eta biktimaren erabakia atzeratzen duten arau-atzerapenik 
gabe 

¾ Ikastetxeetan hezkuntza afektibo-sexual integrala indartzea 
¾ Familia- eta sexu-plangintzako zerbitzuak, adinaren eta herrialdeen arabera 
¾ Iraupen luzeko antisorgailuak eskuratzea, batez ere 

populazio ahulenetan 
¾ COVIDa bezalako larrialdi-egoerak aztertzea eta neska eta emakumeek jasaten 

dituzten sexu-indarkerien aurrean babesteko fidagarriak izango diren mekanismoak 
artikulatzea 

¾ Errespetuan eta abusuen prebentzioan oinarritutako hezkuntza indartzea eta 
ezartzea, eta bereziki, biktimei sinestea 

¾ "Bortxaketaren kultura" dagoela ikusaraztea eta jazarpena gaitzestea 
¾ Biktimentzako verme juridikoak ezartzea 
¾ Emakumeen aurkako indarkeriei buruzko prestakuntza espezializatua eta 

emakumeen eta feministen erakundeak, horiek eta beste batzuk inplementatzeko 
ekintzak 

¾ Ezkontza goiztiarrei buruzko protokoloak izatea eta Europako herrialdeetako 
legediak Istanbulgo hitzarmenera egokitzea  

¾ Sexu- eta ugalketa-osasunerako sarbide unibertsala eta eskubideak bermatzea 
Ugalkorrak, Biztanleriari eta Garapenari buruzko Nazioarteko Konferentziaren 
Ekintza Programaren, Beijingo Ekintza Plataformaren eta bere azterketa-hitzaldien 
amaierako dokumentuen arabera adostutakoaren arabera 
 

 
 
La Basu (Euskadi), Yela Quim (Colombia) eta La Straw (El Salvador) 
 
 
Haurralde Fundazioa (Euskadi) - Malen Etxea (Euskadi) - Por ti Mujer - Fundación Teknos 
(Colombia) - Casa Solidaria (Perú) - Casa de la Mujer (Bolivia) - Mudha (Republica 
Dominicana)  
 
 


