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Egunon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik Zigor Zuzenbideko hamaseigarren 

jardunaldi hauetara, José María Lidónen omenez. 

Eskerrik asko, baita ere, Carmen Adán-i, Juan Luis Ibarra-ri, Adela Asua-ri eta 

Inmaculada de Miguel-i inaugurazio-ekitaldi honetan nirekin izateagatik. 

Orain da momentua 2001eko azaroaren 7ko egun hura gogora ekartzekoa. Egun hartan, 

ETAk gizon zuzen bat erail zuen, bai, terminoaren zentzu biblikoan, “behar bezala eta 

justizia bila bizi den pertsona.” 

Halakoa zen José María Lidón, justizia erakutsi zuen pertsona, eta gerora jurista izango 

ginenok prestatu gintuena. ETAko talde terroristak eraildako bederatzi juristetatik 

azkena. 

Hain zuzen ere, familiaren adoreari esker ustezko hiltzaileen aurkako epaiketa egitea 

lortu da aste honetan. Espero dut Justiziak ekintza terroristaren nondik norakoak argitu 

ahal izatea eta horrekin bat datorren epaia ematea. 

Zirkunstantzia horrek baliagarria izan behar du gu guztiontzat, jasan dugun 

terrorismoari eta gizarte gisa eman genion erantzunari buruzko hausnarketa bat egiteko, 

baita baldintzak jartzeko ere, errepikatu ez dadin.  

Duela egun batzuk atsegin handiz parte hartu nuen “Euskal gizartea terrorismoaren 

aurrean” erakusketaren inaugurazioan; Justizia Jauregi honetan dago ikusgai, eta 

bisitatzera gonbidatzen zaituztet. 

Bestalde, nire ustez pozik egon behar genuke jardunaldi hauek izaten jarraitzen duten 

arrakastagatik, jardunaldi hauetan garatzeko aukeratutako gaiek, baita parte hartzen 

duten hizlariek ere pizten duten interesa ikusita Justiziarekin lotutako profesionalen 

artean. 

Edizio honetarako aukeratutako gaia hau da: “Genero-indarkeriaren aurrean garatutako 

politiken eta praktiken berrikuspena”.  

Eskerrik asko Juan Luisi, Adelari eta Inmaculadari, zuzendari kide direnei, Jardunaldi 

hauei forma eta edukia emateagatik. 
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Gainera, aurten, zabaldu egin dugu Jardunaldietako lankidetza-eremua. Historikoki, 

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren eta Lan eta Justizia Sailaren arteko 

lankidetza-hitzarmenaren emaitza izan baziren, epaileak prestatzera zuzenduak, 

aurtengo Jardunaldien antolamenduan eta garapenean Arartekoaren eta Bizkaiko 

Abokatuen Elkargoaren garrantzizko partaidetza dugu, eta horrek ekarri du berekin 

profesionalen parte-hartzea eta edukien kalitatea handiagoa izatea. 

Emakumeen aurkako indarkeria, kontuan izanik biktima-kopuru nabarmena ondorioz 

ekartzen jarraitzen duela, garrantzi politiko eta sozial handiagoa hartzen ari da 

progresiboki. 

Hala eta guztiz ere, egia da, historian izan den indarkeriaren errealitate gaitzesgarriena 

eta iraunkorrena izan arren, ez duela erantzun irmorik izan botere publikoen aldetik eta, 

are gutxiago, hamarkada gutxi batzuk arte, erantzun espezifikorik eta espezializaturik. 

Testuinguru horretan oso egokia iruditzen zait jardunaldi hauen edukia, arrazoi 

honengatik hain zuzen: emakumeen aurkako indarkeria indargabetzera bideratutako 

politikak eta praktikak etengabe aztertu, ebaluatu, berrikusi eta egokitu behar direlako. 

Zuzenbide Estatuko hiru estamentuak, Judiziala, Legegilea eta Exekutiboa, eta 

Instituzioak, Arartekoa besteak beste, horretan ari gara etengabe lanean. 

Arazoari eraginkortasunez aurre egiteko kezkaren, kontzientziaren eta konpromisoaren 

erakusgarri onak ditugu, besteren artean: 

- Genero-indarkeriaren arloko Estatu Ituna, 2017ko abenduan sinatua. 

- Genero-indarkeria koordinatzeko Probintzia-batzordeak hiru probintzia-

auzitegietan (Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan). 

- Baita Legebiltzarreko hainbat ekimen eta Arartekoaren ebazpenak ere. 

Ildo beretik, Eusko Jaurlaritza ere lanean ari da gizartean den gaitz horri emandako 

erantzunean etengabeko hobekuntza lortze aldera. 

Momentu honetan Lege Aurreproiektu berri bat dago tramitean, emakumeen eta 

gizonen benetako berdintasunerako Legea aldatuko duena, eta VII. kapituluaren 

erredakzio berri bat txertatuko duena. 

Legebiltzarreko etorkizuneko tramitean sor litezkeen aldaketen zain, aurreproiektuaren 

asmoa da, besteren artean: 

- Epaitegietako profesional guztien aldetik, emakume biktimei eta bizirik 

dirautenei lehentasunezko arreta eraginkorra eta kalitatezkoa bermatzea. 

- Eta letratuen berehalako laguntza, espezializatua, berezia eta integrala bermatzea 

biktimei eta bizirik dirautenei. 
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Zuzentzen dudan Lan eta Justizia Sailarentzat, biktimei eta bizirik dirautenei gero eta 

erantzun eraginkorragoa eta irmoagoa eskaintzea lehentasunezko kezka bat izan da gure 

jardun exekutiboan. 

Sailaren menpe dauden Zerbitzu guztiak indartu ditugu Justiziarekin lankidetzan 

aritzeko. 

Ez dut astirik, eta ez dut uste momentu egokia denik guztien jardunaren analisi zehatz 

bat egiteko, baina jardunetako batzuk nabarmendu nahi dizkizuet. 

Adibidez, Biktimentzako Arreta Zerbitzua indartu egin da Proiektu Pilotu bat martxan 

jartzean, zeinak laguntza integrala eskaintzen dion genero-indarkeriaren biktimari. 

Hasiak gara elkarrizketan Barne Ministerioarekin 2011n sinatutako Hitzarmenak 

berritzeko, Zigorrak Kudeatzeko Euskal Zerbitzuaren jardunari edukia ematen diotenak, 

eta bertan biltzen da Gakoa Programa, emakumearen aurkako indarkeriaren biktimarioei 

zuzendua.  

Gure aldetik, nabarmen gehituko ditugu Zerbitzuaren giza baliabideak eta baliabide 

materialak. 

Famili Elkarguneak, genero-indarkeriaren biktimek behar izanda erabiliak, indartu egin 

dira Euskadin duten sarean.  

Legealdiari dagokionez, hobetu egin ditugu Bilboko zerbitzua eta instalazioak, eta hiru 

famili elkargune berri jarri ditugu martxan Durangon, Tolosan eta Gernikan. 

Eta, gainera, Irun, Zumarraga eta Amurrioko proiektuak ditugu. 

Doako Laguntza Juridikoaren urriaren 30eko 153/2018 Dekretu berriarekin, gainera, 

espezializazioa eta berezitasuna txertatu ditugu genero-indarkeriaren biktimekin 

lotutako laguntzan, eta horretarako baliabide ekonomiko gehiagoz hornitu dugu modulu 

espezifikoa. 

Azkenik, labur-labur ezagutzera emango dizuet azken lanketa-fasean den plan bat, laster 

aurkeztuko duguna. 

Lan eta Justizia Saileko Jardun Plana da, Euskadiko Emakumeen aurkako Indarkeriari 

aurre egiteko. 

Planak sei jardun-eremu ditu: 

Bata, beste Sail eta Instituzio batzuekin ekintzak koordinatzera zuzendua, baita kontrol-

organoekin, Legebiltzarrarekin eta Arartekoarekin ere. 

Bigarrena, Judikaturarekin, Fiskaliarekin eta Justizia Administrazioko Letratuekin 

elkarlanean aritzera bideratua, baterako proposamenak lantzeko Emakumeenganako 

Indarkeriaren Epaitegietako funtzionamenduari buruz. 
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Halako plan baten arrakastaren oinarria hauxe da: berau garatuko duten pertsonak behar 

bezala prestatuta eta motibatuta egotea, eta horrexegatik egingo dugu lan 

Emakumeenganako Indarkeriaren Epaitegietan zerbitzuak ematen dituzten Sailaren 

menpeko langile guztiekin, biktimei zuzendutako arreta hobetzeko eta eraginkorragoa 

izateko. 

Genero-indarkeriaren biktimei arreta egokia emateko behar diren baldintzak ez zeuden 

jasota gure Justizia Jauregien eraikuntza-proiektuetan, eta horregatik ari gara Epaitegi 

horiek premia horietara egokitzen, laugarren jardun-eremuaren xedea dela kontuan 

hartuta.  

Justizia Administrazioari laguntzeko zerbitzuei dagokienez aurrera eraman ditugun 

ekintza batzuk aipatu ditut lehen. Planean aurreikusita dugu haien guztien 

funtzionamendua, behar denean, aztertu eta berriro definitzea. Jarduerak koordinatzeko, 

osagarriak izateko eta bikoiztu ez daitezen lortzeko. 

Aipatu dizkizuedan bost jardun-eremuak gidatzen dituen ardatza hau da: biktimak, 

ematen diegun arreta hobetzea eta haiek osatu daitezen lortzea. Sufritu duten indarkeria-

prozesuak arrastoa uzten du biktimen osasun fisikoan, baina harreman sozialerako arazo 

serioak ere sorrarazten dizkie gainera. Gure seigarren jardun-eremua biktimak beren 

eskubideak ezagutzera eta haien arteko harremana eta babesa ahalbidetzera bideratuta 

dago. 

Lan eta Justizia Sailetik egiten ari garen ekarpenen laburpen bat da hau, gizartean 

hainbesteko garrantzia duen arazo bati erantzutearren.  

Nire aldetik, bukatzeko adierazi nahi dizuet nire nahirik biziena Jardunaldi hauek eremu 

instituzional eta profesional desberdinetatik eskainiko ditugun erantzunak aberasteko 

balio izatea, eta gonbidatu egiten zaituztet hemendik José María Lidónen omenezko 

ekintzan parte hartzera. 

Besterik ez, eskerrik asko 


