PRENTSA OHARRA – NOTA DE PRENSA

Okondo, 2021eko abenduaren 31

EAJ-PNVk
erakundeetan
sexuagatiko
diskriminazio egoerak gaitzetsi ditu eta
Okondoko Udalaren Jokabide Kodea babestu
du
• Arabako udalerrian gobernatzen duen alderdi jeltzaleak Gobernu

Taldearen zein oposizioaren jarduera markatuko duen dokumentu
bat onartzearen alde bozkatu du, eremu politikoan jarduteko
orduan, errespetuan eta emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunean oinarrituta, Udalean antzemandako behar bati
erantzuteko helburuarekin

Okondoko Euzko Alderdi Jeltzaleak errefusatu egiten du erakundeen bizitza politikoan
sexuagatik gerta daitekeen edozein diskriminazio mota, eta, horregatik, urteko azken
osoko bilkuran Okondoko Udalaren Jokabide Kodea onartzearen alde bozkatu du.
Jokabide-kode bat da, eta gobernu-taldearen zein oposizioaren jarduna finkatzen du
esparru politikoan jarduteko orduan. Hau da, errespetuan eta emakumeen eta gizonen
arteko berdintasunean oinarritutako kodea.
Dokumentu hori Aiarako Kuadrillako Berdintasun arduradunek proposatu dute,
kontuan hartuta 2021eko azaroan Okondoko Udalean sortutako egoera bat
erregistratu zela. Batzorde horretan, zinegotzi batek oposizioko taldeko beste zinegotzi
baten eraso matxistak aipatu zituen, eta horiek ez dute zerikusirik bere lanari egindako
kritikekin, baizik eta emakume izateagatik; esate baterako, berari kasurik ez egitea,
berari kasurik ez egitea eta bere haserrea agertzea.
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Izan ere, udal-politikaren eremua emakumeen parte-hartze politikoaren aurkako
eremua da, non ohikoa den emakumeen iritziei garrantzia kentzea, gehiegizkoak eta
histerikoak direla esatea jarrera eta jokabide matxistak salatzen dituztenean. Baina,
zoritxarrez, jarrera eta portaera matxisten normalizazio hori oso ohikoa eta hedatua
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da, eta, beraz, lehenengo urratsa da gertatutakoaz jabetzea, jarrera matxista dela
jabetzea eta horrelako portaerak berriro ez errepikatzeko konpromisoa hartzea, kasu
honetan, jokabide-kode bat onartuta.

Emakunderen eta Eudelen politikan emakumeak hartzeko eskuliburua

Gai horiek guztiak Emakundek eta Eudelek 2015ean argitaratutako Udal Politikan
Emakumeak Hartzeko Eskuliburuan jasota daude. Eskuliburu horretan, emakume
hautetsiek bizi dituzten ohiko egoera horien aurrean, udalek jokabide-kodeak onartzea
proposatzen da. Horrela, Eskuliburuan agertzen den bezala, beharrezkoa da kasu
indibidualetatik haratago doazen eta errealitatearen ikuspegi zabalagoa eta osatuagoa
eskaintzen diguten azalpenetan sakontzea, politikan, oro har, eta udal-politikan
bereziki, berdintasunezko parte-hartzea eragozten duten egiturazko elementuak
azpimarratuz.
Okondoko Udalaren kasuan, emakumeen parte-hartze politiko hori errazteko, EAJPNVren eta EH-Bilduren aldeko botoekin onartu da Udaleko ordezkaritza politikoak
jokabide-kode bat betetzeko konpromisoa, Gobernu Taldearen zein oposizioaren
jarduera egokia bermatuko duena esparru politikoan jarduteko orduan. Okondo
Aurrera udal taldeak, bere aldetik, onarpenaren aurka bozkatzea erabaki zuen.
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