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1. Aurreko Udalbatzarren aktak onartzea:
-

2019.12.17ko Udalbatzarraren akta.
2020.01.28ko Udalbatzarraren akta.

2. Azkeneko ohiko Udalbatzarretik igorritako Alkatetza ebazpenen berri eman:
-

2019.urtekoak (310-319)
2020.urtekoak (1-043)

3. Mozioak:
-

2020/02: martxoaren 8a
…/…
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LEHENENGO PUNTUA

Aurreko Udalbatzarren aktak onartzea:
-

2019.12.17ko Udalbatzarraren akta.
2020.01.28ko Udalbatzarraren akta.

Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Alkorta, Txapartegi, Iturbe, Usandizaga, Otegui,
Gómez)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, bozketaren emaitza ikusirik Udalbatzak, bertaratutako zinegotzien ahobatezko
onespenarekin, aipatu aktak onartu ditu, eman den zuzenketa barne.
BIGARREN PUNTUA

Azkeneko ohiko Udalbatzarretik igorritako Alkatetza ebazpenen berri eman:
-

2019.urtekoak (310-319)
2020.urtekoak (1-043)

Udalbatzarra jakinaren gainean geratu da.
HIRUGARREN PUNTUA

Mozioak:
-

2020/02: martxoaren 8a

Asteasu Batuz Udal Taldeak adierazpen hau aurkeztu du 2020/02/20an:

ASTEASUKO UDALA
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ASTEASU BATUZ - MARTXOAREN 8a
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
Urtetan mobilizazio ugariak egin eta bi greba feminista izan ondoren, kaleetako aldarria
argia da, erabatekoa: gure gizarteak justizian eta demokrazian aurrera egin dezan,
beharrezkoa da printzipio eta aldarrikapen feministak egitura eta politika
instituzionaletan txertatzea.Beharrezkoa da eraldaketa erradikalak gauzatzea,
erreprodukzio sozial jasangarria politika horien erdigunean jartzeko kapital-metaketa
alde batera utzita, azken horrek gehiengo sozialen bizi-baldintzak prekarizatzen
dituelako eta natura merkantilizatu eta esplotatzen duelako, etorkizuneko belaunaldien
biziraupena arriskuan jartzeraino.Beharrezkoa da, behingoz, emakume guztien
indarkeriarik gabe bizitzeko eskubidea lehentasun politiko bat izatea.Beharrezkoa da
instituzioek interpelazio hori gure gain hartzea, eta, gure ordezkaritzari erantzunez,
herrialde honetako herritar guztiak, guzti-guztiak, salbuespenik gabe hobeto bizi
daitezen gure esku dagoen guztia egin dezagun.Ez digute eskatzen argazki gehiago
egitea eta asmo-adierazpen soilak adostea, ezta desparekotasunen sustraiei heltzen ez
dieten makillaje-politikak planteatzea ere:aitzitik, eskatzen digute guztionak diren
baliabideak erabil ditzagun emakumeen eta gizonen artean dauden sakoneko
desparekotasunei aurre egiteko, inor atzean utzi gabe, lan-errealitatearen, arrazaren,
sexu-desiraren orientazioaren, administrazio-egoeraren, adinaren eta beste edozein
arrazoiren arabera sistemak ezartzen dituen diskriminazio eta zapalkuntza ugariei
erantzunez.
Euskal herritar guztien erabakiak errespetatuko dituen esparru politiko eta instituzional
bat eskatzeko eta eraikitzeko lanean jarraitzen dugun bitartean, subiranotasun feminista
noranzko ugariko bide baten antzera agertzen da, emakume guztien askatasunak
berreskuratzeko eta eskubideak zabaltzeko prozesu baten antzera, non eguneroegunero definituko eta gauzatuko dugun gure burua gobernatzeko zer egin nahi dugun
eta gure herrialdearentzat zer bizi-baldintza nahi ditugun, guztiontzat, salbuespenik
gabe, eta belaunaldi gazteenen etorkizuna hipotekatu gabe.Beharrezkoa da maila
instituzional guztietatik lan egitea, koordinatuta eta ikuspegi subiranista zabal batekin,
eta lehentasunak identifikatuz politika feministetan aurrerapauso sendoak egiteko,
eremu guztietan eskubide eta askatasunak zabaltzearren.
Tokiko euskal gobernuok konpromiso horiek gure herri eta hirietan egia bihurtzeko
politikak diseinatu eta kudeatu behar ditugu, eta horrexegatik,Asteasuko Udalak
konpromiso irmoa adierazi du berdintasunezko gizarte inklusiboa eraikitzen
laguntzeko, pertsona guztien eskubideak eta parte-hartzea bermatuko dituena
tokiko bizitzan, honako neurri hauek abian jarririk.
Toki-eremuan berdintasunaren konpromisoan aurrera egiteko neurri posibleak:
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●

Udalerriko emakumeen baldintzak eta egoerak sistematikoki aztertzea baliabide,
ondasun eta zerbitzu guztiak eskuratzeari dagokionez, bai eta tokiko bizitzan
parte hartzeari dagokionez ere, desberdintasunak identifikatu eta zuzentzeko.

●

Tokiko berdintasun-politikak bultzatzeko langile eta baliabide nahikoak dituen
egitura egonkorra edukitzeko urratsak egitea, toki-mailan edo beste udalerri
batzuekin elkartuta.

●

Indarkeria matxistaren arretarako eta prebentziorako Tokiko Koordinazio
Protokoloa garatzea edota eguneratzea.

●

Tokiko jardueretan indarkeria matxistaren biktimei erreparazioa emateko
printzipioaren aplikazioan aurrera egitea.

●

Genero ikuspegi batetik udalerriko zaintzen errealitatearen azterketa egitea eta
errealitate hori hobetzeko neurriak martxan jartzea

●

Udalerriko emakumeak ahalduntzeko programak eta ekimenak garatzeko
espazioak eta baliabideak eskaintzea.

●

Gazteei zuzendutako rol berdinzaleen gaineko hezkuntza jarduerak bultzatzea,
ahalduntze ikuspegi batetik.

●

Toki-mailan, emakumeen erakundeekin eta erakunde feministekin etengabe
komunikatzeko espazioak antolatzea, berdintasunaren aldeko eta indarkeria
matxistaren aurkako tokiko politikak diseinatzeko eta ebaluatzeko.

●

Udalerriko emakumeek egindako ekarpena balorean jartzeko memoria historikoa
lantzea.

●

Berdintasunaren aldeko eta Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Euskal
Udalen Sarearekin – Berdinsarea – bat egiteko urratsak ematea. Sare horren
helburua da indarrak batzea eta tokiko gobernuek elkarrekin jardutea
berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako politikak,
programak eta zerbitzuak bultzatzeko, indartzeko, koordinatzeko eta
ebaluatzeko.
Azkenean, Udal honek dei egiten die herritarrei Emakumeen Nazioarteko
Egunaren karietara Mugimendu Feministak martxoaren 8rako antolatu dituen
mobilizazioetan era aktiboan parte har dezaten.

Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
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Aldeko botuak: 7 (Legarra, Ayerza, Alkorta, Txapartegi, Iturbe, Usandizaga, Otegui)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 1 (Gómez)
Gauzak horrela, Udalbatzak
HAU ERABAKI DU
Lehena. Jasotako adierazpena onartzea.
Bigarrena. Erabaki honen berri ematea interesdunei.

LAUGARREN PUNTUA
-

2020/03: M8ko Adierazpen Instituzionalaren eredua Emakumeen
Nazioarteko Eguna dela eta.

Euzko Alderdi Jeltzale Udal Taldeak adierazpen hau aurkeztu du 2020/02/26an:
M8ko Adierazpen Instituzionalaren
eredua
Emakumeen
Nazioarteko
Eguna
dela
eta
EMAKUMEEN
MOBILIZAZIOAK. Mundua eraldatzen
duen emakumeen boterea.

Modelo de Declaración Institucional
del 8M con motivo del Día
Internacional de las Mujeres LAS
MOVILIZACIONES DE LAS MUJERES.
El poder de las mujeres que
transforma el mundo

1952an martxoaren 8a Emakumearen
Nazioarteko Eguna ezarri zuen Nazio
Batuen Batzar Nagusiak (NBE). M8ak
emakumeen "grebak" oroitzen ditu,
historian zehar euren eskubide laboral,
ekonomiko,
politiko
eta
sozialak
aldarrikatu
dituztenak.
Borrokek
aldaketak ekarri dituzte legeetan,
gizartean eta kulturan, eta gizarteak
berdintasuneta
demokrazia-maila
handiagotarantz aurreratu dituzte.

El 8 de marzo fue instaurado en 1952
como Día Internacional de la Mujer por la
Asamblea General de Naciones Unidas
(ONU). El 8M conmemora las “huelgas”
de las mujeres, que a lo largo de la
Historia han reivindicado sus derechos
laborales, económicos, políticos y
sociales.
Las
luchas
han
ido
conquistando cambios legales, sociales y
culturales que han hecho avanzar las
sociedades hacia mayores cotas de
igualdad y democracia.
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Hala ere, emakumeen borroken garaia ez
da amaitu. Mundu osoan eta gure tokiko
komunitateetan
oraindik
ere
emakumeenganako bereizkeriak eta
ezberdintasunak daude, emakume izate
hutsagatik. Bereizkeria hori beste
batzuekin gurutzatzen da: klase, etnia,
adina, kultura, sinesmenak, migrazioestatusa,
sexu-orientazioa,
generoidentitatea edo gaitasunak, besteak
beste.

Sin embargo, el tiempo de las luchas de
las mujeres no ha terminado. En todo el
mundo y en nuestras comunidades
locales persisten desigualdades y
discriminaciones hacia las mujeres por el
hecho de serlo. Esta discriminación se
entrecruza con las discriminaciones de
clase, etnia, edad, cultura, convicciones,
estatus migratorio, orientación sexual,
identidad de género, o capacidades,
entre otras.

Beijing Ekintza Plataformak 25 urte bete
dituenean, belaunaldi berriak bat egiten
du giza eskubideak defendatu eta
genero-berdintasuna
lortuko
duten
ekonomia, gizarte eta sistema politikoak
irudikatzeko borrokan, inor bazterrean
utzi gabe. Munduko mugimendu honen
ustez generoen arteko berdintasuna ez
da soilik oinarrizko giza eskubidea, baizik
eta mundu baketsu, oparo eta iraunkorra
lortzeko beharrezko oinarria. Garapen
Jasangarrirako Helburuetan jasotzen den
bezala. Berdintasuna gizarte osoaren
mezu bakar gisa aldarrikatzeko garaia
da.

Cuando se cumplen 25 años desde la
Plataforma de Acción Beijing, una nueva
generación se une en la lucha para
imaginar economías, sociedades y
sistemas políticos que defiendan los
derechos humanos y logren la igualdad
de género, sin dejar a nadie atrás. Este
movimiento mundial entiende que la
igualdad entre los géneros no es solo un
derecho humano fundamental, sino la
base necesaria para conseguir un mundo
pacífico, próspero y sostenible, tal y como
se recoge en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Es tiempo de que
proclamemos la igualdad como un
único mensaje de manera conjunta por
parte de toda la sociedad.

Emakumeen borrokek eta kaleetako Las luchas de las mujeres y las
mobilizazioek instituzioei konpromiso movilizaciones en las calles nos
irmoko ariketa egitea eskatzen digute:
interpelan a las instituciones hacia un
ejercicio de compromiso firme para


Genero-harremanak eraldatzea
gure
udalerrien
eta
gure
administrazioen bizitzan;

●



Emakumeen aurkako indarkeria
mota guztiak errotik kentzea eta

●

transformar las relaciones de
género en la vida de nuestros
municipios
y
de
nuestras
administraciones;
erradicar todas las formas de
violencia contra las mujeres y
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egiturazko
indarkeria
horren
biktimak erreparatzea;
Baldintzak eta aukerak eraikitzea
izaera guztietako emakumeek
tokiko
bizitzako
ekonomian,
gizartean, politikan eta kulturan
parte hartzeko;
Diskriminazio mota guztien aurka
borrokatzea;
Bizitza erdira ekarriko duten
gizarte-antolakuntza
erantzunkideak diseinatzea.

Tokiko euskal gobernuok konpromiso
horiek gure herri eta hirietan egia
bihurtzeko politikak diseinatu eta kudeatu
behar ditugu, eta horrexegatik, ……..ko
Udalak konpromiso irmoa adierazi du
berdintasunezko gizarte inklusiboa
eraikitzen
laguntzeko,
pertsona
guztien eskubideak eta parte-hartzea
bermatuko dituena tokiko bizitzan,
honako neurri hauek abian jarririk.

Toki-eremuan
konpromisoan
posibleak:
●

●

●

●
●

reparar a las víctimas de esa
violencia estructural;
construir
condiciones
y
oportunidades
para
la
participación económica, social,
política y cultural de las mujeres
de todas las condiciones en la
vida local;
luchar contra todas las formas de
discriminación;
diseñar organizaciones sociales
corresponsables que pongan las
vidas en el centro.

Los gobiernos locales vascos estamos
llamados a diseñar y gestionar políticas
que hagan reales estos compromisos en
nuestros pueblos y ciudades, por lo que
el Ayuntamiento de ………. expresa su
firme compromiso para contribuir a la
construcción
de
una
sociedad
igualitaria, inclusiva y que garantice
los derechos y la participación de
todas las personas en la vida local,
poniendo en marcha las siguientes
medidas….

berdintasunaren Posibles medidas para avanzar en el
aurrera egiteko neurri compromiso con la igualdad en el ámbito
local:

Udalerriko emakumeen baldintzak
eta
egoerak
sistematikoki
aztertzea baliabide, ondasun eta
zerbitzu guztiak eskuratzeari
dagokionez, bai eta tokiko bizitzan
parte hartzeari dagokionez ere,
desberdintasunak identifikatu eta
zuzentzeko.
Tokiko Bizitzako Emakumeen eta
Gizonen
Berdintasunerako
Europako Gutunari atxikitzea, eta
Gutunean
zehaztutako

●

●

Analizar sistemáticamente las
condiciones y situaciones de las
mujeres del municipio en el
acceso a todos los recursos,
bienes y servicios, así como la
participación en la vida local, para
identificar
y
corregir
las
desigualdades.
Adherirse a la Carta Europea para
Igualdad de Mujeres y Hombres
en la Vida Local, y aplicar en su
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●

●

●

●

●

●
●

●

konpromisoak aplikatzea bere
lurraldean.
Tokiko
berdintasun-politikak
bultzatzeko langile eta baliabide
nahikoak dituen egitura egonkorra
edukitzeko urratsak egitea, tokimailan
edo
beste
udalerri
batzuekin elkartuta.
Emakumeen
eta
gizonen
berdintasunerako Tokiko Ekintza
Plana garatzea, haren eragina
ebaluatzea eta emaitzen berri
ematea.
Tokiko
arauak
arian-arian
artikulatzea berdintasun-politikak
garatzeko,
eta
udal-jarduera
osoan
genero-ikuspegia
txertatzen dela bermatzea.

●

●

●

Indarkeria matxistaren arretarako
eta
prebentziorako
Tokiko
Koordinazio Protokoloa garatzea
edota eguneratzea.
Tokiko jardueretan indarkeria
matxistaren biktimei erreparazioa
emateko
printzipioaren
aplikazioan aurrera egitea.
Udaleko arau, programa eta
zerbitzuen
genero-eraginaren
ebaluazioa arian-arian garatzea.
Udalerriko
emakumeak
ahalduntzeko programak eta
ekimenak garatzeko espazioak
eta baliabideak eskaintzea.

●

Toki-mailan,
emakumeen
erakundeekin
eta
erakunde
feministekin
etengabe
komunikatzeko
espazioak
antolatzea,
berdintasunaren
aldeko eta indarkeria matxistaren
aurkako
tokiko
politikak
diseinatzeko eta ebaluatzeko.

●

●

●

●

territorio
los
compromisos
definidos en la Carta.
Dar pasos para dotarse de una
estructura estable con personal y
recursos suficientes para el
impulso de las políticas locales de
igualdad, a nivel local o en
agrupación con otros municipios.
Desarrollar el Plan de Acción ocal
de igualdad de mujeres y
hombres, evaluar su impacto y dar
cuenta de los resultados.
Articular
progresivamente
la
normativa local para el desarrollo
de las políticas de igualdad y
garantizar la incorporación de la
perspectiva de género en toda la
actividad municipal.
Desarrollar y/o actualizar el
Protocolo de Coordinación Local
para la atención y prevención de
la violencia machista.
Avanzar en la aplicación del
principio de reparación de
víctimas de la violencia machista
en las actuaciones locales.
Desarrollar progresivamente la
evaluación del impacto de género
de las normas, programas y
servicios municipales.
Facilitar espacios y recursos para
desarrollar programas e iniciativas
para el empoderamiento de las
mujeres del municipio.
Articular espacios de interlocución
permanente
con
las
organizaciones de mujeres y
feministas a nivel local para
diseñar y evaluar las políticas
locales para la igualdad y contra la
violencia machista.
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●

Berdintasunaren
aldeko
eta
Emakumeenganako Indarkeriaren
aurkako
Euskal
Udalen
Sarearekin – Berdinsarea – bat
egiteko urratsak ematea. Sare
horren helburua da indarrak
batzea eta tokiko gobernuek
elkarrekin
jardutea
berdintasunaren
aldeko
eta
emakumeenganako indarkeriaren
aurkako politikak, programak eta
zerbitzuak
bultzatzeko,
indartzeko, koordinatzeko eta
ebaluatzeko.
Azkenean, Udal honek dei egiten
die
herritarrei
Emakumeen
Nazioarteko Egunaren karietara
Mugimendu
Feministak
martxoaren 8rako antolatu dituen
mobilizazioetan era aktiboan parte
har dezaten.

●

Dar pasos para unirse a la Red de
municipios Vascos por la Igualdad
y contra la violencia hacia las
mujeresBerdinsareacuyo
propósito es sumar esfuerzos y
actuar conjuntamente desde los
gobiernos locales para impulsar,
fortalecer, coordinar y evaluar
políticas, programas y servicios a
favor de la igualdad y contra la
violencia hacia las mujeres.

Al fin, este Ayuntamiento hace un
llamamiento a la ciudadanía para que
participe
activamente
en
las
movilizaciones convocadas para el
próximo 8 de marzo por el Movimiento
Feminista
con
motivo
del
Día
Internacional de las Mujeres.

Alkate andreak hitza hartu du. Asteasu Batuz Udal Taldea ados dago, orokorrean,
aurkeztutako adierazpenarekin. Hala ere, Asteasuko Udalak ez ditu beharrezko
baliabideak adierazpenean jasotako zenbait esku-hartze gauzatu ahal izateko, besteak
beste, ez baitu berdintasuneko teknikaririk. Hortaz, ezingo dira bete mozioak jasotzen
dituen hainbat lerro, adibidez, “Tokiko berdintasun-politikak bultzatzeko langile eta
baliabide nahikoak dituen egitura egonkorra edukitzeko urratsak egitea, toki-mailan edo
beste udalerri batzuekin elkartuta”, edota “Emakumeen eta gizonen berdintasunerako
Tokiko Ekintza Plana garatzea, haren eragina ebaluatzea eta emaitzen berri ematea”;
ez da serioa baiezkoa ematea jakinda ezingo direla bete baliabide faltagatik. Asteasu
Batuzek aurkeztutako mozioan jaso dira adierazpen honen lerro asko, gure udal mota
batentzat betegarriak diren lerroekin. Gauzak horrela, bozkatzekoan abstenituko gara
osotasunean bozkatu behar bada.
Idazkariak hitza hartu du. Aurkeztu den moduan osotasuneko bozka egin beharko
litzateke, edo, hala adosten bada, testu alternatiboa osatu eta bozkatu.
Azkenean, adierazpena dagoen moduan bozkatuko da.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
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Aldeko botuak: 1 (Gómez)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 7 (Legarra, Ayerza, Alkorta, Txapartegi, Iturbe, Usandizaga, Otegui)
Gauzak horrela, Udalbatzak
HAU ERABAKI DU
Lehena. Jasotako adierazpena onartzea.
Bigarrena. Erabaki honen berri ematea interesdunei.

BOSGARREN PUNTUA

Erregu eta galderak.
Ez dira aurkeztu.

Eta beste gairik ez dagoenez, Alkate andreak bilera amaitutzat ematen du arratsaldeko
20:08 orduak direnean, nik Idazkariak, bertan jasotakoaren akta hau luzatzen dudalarik.
Asteasun, 2020ko otsailaren 26an.

Alkate andrea

Bitarteko Idazkari Kontuhartzailea

