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AURKEZPENA 
Pekingo 1995eko Emakumeei Buruzko IV. Mundu Konferen-
tzian 185 gobernuren ordezkaritzak bildu ziren. Bertan bi do-
kumentu onetsi zituzten adostasun handiz: Pekingo Adieraz-
pena eta Ekintzarako Plataforma. 

Ikusirik Plataforma hori berez konplexu eta zabala dela, eta 
dokumentu horretaz dagoen eskariari erantzuna eman beha-
rrez, foileto hau argitaratzea erabaki da. Dokumentu honetan 
adierazten da labur-labur zein esparrutan hartu diren gizon-
emakumeen aukera berdintasuna benetan lortzeko helburua 
duten erabakiak, bai eremu publikoan eta baita pribatuan 
ere, emakumeen parte hartze aktiborako oztopoak desegin 
eta bide horretatik gizarte osoak aurrera egin dezan. 

Txaro Arteaga Ansa 

EMAKUNDE/ Emakumearen 

Eukal Erakundeko zuzendaria 



EMAKUMEEIBURUZKOIV. 
MUNDU KONFERENTZIA 
PEKIN1995 
«Pekinen agerian jarria da, argi eta garbi, emakumeen eta 
gizonen arteko aukera-berdintasuna lortzea, emakumeentzat 
zerbait guragarria ez ezik, funtsezko zerbait ere badela gizar-
teari, bere osoan, interesatzen zaion gizarte garapena lortze-
ko». 

Konferentzian parte hartzen zuten 185 gobernu ordezkaritzek 
adostasunez onartu zituzten bi agiri: Pekingo Adierazpena 
eta Ekintzarako Plataforma. 

Konferentziaren ondorio garrantzitsuen artetik, bata izan da 
arestiko Nazio Batuen Konferentzia eta Batzarretan erdie-
tsiak diren lorpenak sendotzea, atzera egin gabe: Giza 
Eskubideak, Biztanleria eta Garapena, eta Gizarte Garapena; 
bestea, gobernuez kanpoko erakundeei (GKE), laguntza 
emateaz gainera, adierazitako helburuak lortu ahal izateko 
ekintzak bultza ditzaten ere dei egitea. 

ZER DA PEKINGO EKINTZARAKO 
PLATAFORMA ETA ZER ESAN NAHIDU? 
«Ekintzarako Plataforma dugu emakumeak gizartean ahal-
menera iristeko beharrezko baldintzak sortzera zuzentzen 



den programa bat. Nairobiko Emakumeen Aurrerapenerako 
Etorkizuneranzko Estrategien aplikazioa bizkortzea du helbu-
ru, bai eta emakumeek bizitza publiko eta pribatuaren arlo 
guztietan partaidetza ekinkorra izatea eragozten duten ozto-
po guztiak kentzea ere, hots, ekonomia, gizarte, kultura eta 
politikaren arloetako erabakiak hartzeko prozesuan bete-be-
tean eta berdintasunezko egoeran parte hartzeko oztopoak 
kentzea. Honek suposatzen du, halaber, emakumeek eta gi-
zonek boterea eta erantzukizunak konpartitu behar dituztela-
ko printzipioa, bai etxean, bai lan-lekuan eta bai, maila zaba-
lago batean, nazio eta nazioarteko komunitatean ere. 
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna giza eskubide-
en arazo bat da, gizarte justizia lortzeko baldintza delarik, 
berdintasunerako, garapenerako eta bakerako beharrezko 
eta funtsezko aurretiazko eskakizuna izateaz gainera.» 

ZEIN DA BERE APLIKAZIORAKO EPEA? 
2000. urtea ezartzen da neurriak aplikatzeko gehienezko epe-
muga. 

ZEIN DA EKINTZARAKO PLATAFORMA 
AGIRIAREN EDUKIA? 
Arazo garrantzitsuenen eta emakumeen aurrerapena era-
gozten duten oztopoen azalpena, jatorria eta arrazoiak, ema-
kumeen egoera hobetzeko lortu behar diren helburuak eta 
horretarako behar diren neurriak jasotzen ditu. 

Honako hau da Plataformaren egitura: 
I. Kapitulua Helburuen adierazpena. 
II. Kapitulua Munduko testuingurua. 



III. Kapitulua Interes bereziko arloak. 
IV. Kapitulua Arloak: Pobrezia, Hezkuntza, Osasuna, 
Indarkeria, Gatazka Armatuak, Ekonomia, Boterea eta 
Erabakien Hartzea, Berdintasunerako Mekanismoak, Giza 
Eskubideak, Komunikabideak, Ingurugiroa eta Neskatoen 
Eskubideak. 
V. Kapitulua Erakunde xedapenak. 
VI. Kapitulua Finantza xedapenak. 

EKINTZARAKO PLATAFORMA 
BAT 
• Agiri osoan zehar bi ideia agertzen dira, berdintasuna lor-

tzeko funtsezkotzat jotzen direnak: emakumeen ahalmene-
ratzea («empovverment») eta jeneroaren ikuspegiaren in-
tegrazioa («mainstreaming») politika, programa eta 
proiektu guztietan. 

• Giza Eskubideen irizpide zabalago bat, «emakume eta nes-
katoen giza eskubideak, giza eskubide unibertsaletako par-
te alienaezin, osagarri eta zatiezina diren aldetik, biltzen di-
tuena», giza eskubideen barruan sexu eskubideak barne 
daudelarik. 

• Arazo ekonomikoek eta pobreziaren feminizazioak agerian 
jartzen dute «garapena, bakea eta segurtasuna erdiesteko 
borrokan jarraitu eta pertsonei zuzendutako garapen 
egonkor bat lortzeko irtenbideak aurkitu beharra». 



• Gobernuez kanpoko erakundeen eta, zehazki, talde femi-
nisten lana aitortzea. 

• Gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasunak hauen 
gainera erorarazten du seme-alaben, pertsona gaixo eta 
nagusien arduraren erantzukizuna, eragina duela sexuen 
artean dagoen lan ordaindu eta ordaingabearen banaketa 
ezberdinean. 

• Oharpide orokorrak, gazteei gizarte zuzenago baten alde 
lan egin dezaten deia egiten dietenak, eta «horretarako, 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzi-
pioa sozializazio prozesuaren parte izan behar da». 

POBREZIA 
Helburuetako bat: Emakumeei baliabide ekonomikoetara 
iristea mugatzen dieten lege eta praktika administratiboak 
berrikustea eta, horrela, pobreziaren gero eta feminizazio 
handiagoa galaraztea. 

Neurrietarik batzuk: 

• Gizarte segurantzaren sistemak berrikustea, emakumeak 
beren bizitzako ezein alditan diskriminatuak izan ez daite-
zen. 

• Pobrezian bizi diren emakume eta neskatoak osasun, hez-
kuntza eta gizarte zerbitzuetara iristearen alde egitea, na-
zio-mailako estrategia bat landuz eta sektore ofizial eta pri-
batuekin elkarlanean. 



• Emakumeei lan-merkatuaren eskakizun berriak betetzeko 
ezagupen sorta zabala hartu ahal izateko bidea segurta-
tzea, irakaskuntza, gaikuntza eta erreziklapen politikak an-
tolatuz gobernu, enpresa eta alde interesatuekin elkarlane-
an. 

• Emakumeen eskubideak babestea, baliabide ekonomikoe-
tara, heredentziara, lurren eta besteren jabetzetara, kredi-
tu, izadi baliabide eta teknologia egokietara bete-betean 
eta berdintasunez iritsi ahal izan daitezen. 

• Emakumeak buru dituzten familiei laguntzeko ekonomi eta 
gizarte politikak aplikatzea. 

HEZKUNTZA 
Helburuen artean: Emakumeei hezkuntza-maila guztietara 
iristeko berdintasuna segurtatzea eta mundu osoko emaku-
meen arteko analfabetismoa galaraztea. 

Neurrietako batzuk: 

• Emakumeen alfabetatzea gehitzea, bereziki baserrialdeko 
emakumeena, migratzaile, errefuxiatu eta barne lekualda-
tuena eta ezgaitasunak dituzten emakumeena. 

• Neskato guztiei oinarrizko irakaskuntzara iristeko bidea 
ematea, eta irakaskuntza hau amaitzeko emakume eta gi-
zonen arteko berdintasuna lortzen ahalegintzea. 

• Emakumeei bereziki zuzendutako ezagupen praktiko, zien-
tifiko eta teknologikoak sustatzea. 



• Emakumeak, eta bereziki langabeak, trebatzea, euren lan 
aukerak hobetzeko, norbere konturako enplegua sustatuz 
eta euren enpresal gaitasuna garatuz. 

• Ikasketa planak eta material didaktikoak egokitzea, hez-
kuntza giro faboragarria sustatzea eta ekintza positibozko 
neurriak hartzea, emakume zein gizonentzako karrera 
ezohizkoetako gaikuntza sustatzeko xedez. 

• Emakumeen aukerak zabaltzea erabaki ekonomikoak har-
tzeari dagokionez, administrazio, nekazal zabalkuntza eta 
merkaturaketa, nekazaritza, arrantza, industria eta merka-
taritza, arte eta ofizioen alorretan euren gaikuntza teknikoa 
gehituz eta, bereziki, emakumeen antolakuntzen bitartez. 

• Erakunde pribatu eta publiko, fundazio, ikerketa erakunde 
eta gobernuez kanpoko erakundeen fondo gehigarriak mo-
bilizatzea, emakume eta neskatoek beren hezkuntza amai-
tu ahal izan dezaten, arreta berezia emanez jaramonik egi-
ten ez zaien biztanlegoei. 

• Hezkuntza moduluak antolatzea, umeek etxeko esparruan 
autonomoak izaten eta ardurak konpartitzen ikas dezaten. 

Aitortu egiten zaie emakumeei euren sexualitatea kontrola-
tzeko eskubidea, sexu eta ugalketa osasuna barne, bai eta 
askatasunez erabakitzekoa ere, hertsapen, diskriminazio edo 
indarkeriaren gai izan gabe. 

OSASUNA 



Helburuen artean: Emakumeak, beren bizitza guztian, osasu-
nerako laguntza zerbitzuetara eta doako edo kostu gutxiko 
eta kalitate oneko informazio eta zerbitzuetara iristea susta-
tzea. 

Neurrietarik batzuk: 

• Emakumeekin eta toki erakundeekin elkarlanean, jenero 
ikuspegitik osasun programak asmatu eta burutzea. 

• Gobernuez kanpoko erakundeei, emakumeen osasun arlo-
an aritzen direnei, laguntza ematea eta osasunarekin zeri-
kusia duten sektore guztien arteko koordinazioa eta lanki-
detza hobetzeko sareak ezartzen laguntzea. 

• Abortua legearen aurkako ez den kasuetan, abortuak bal-
dintza egokietan eta kasu guztietan egin behar dira, ema-
kumeek kalitatezko osasun zerbitzuetara iristeko bidea izan 
beharko lukete geroko konplikazioak tratatzeko, hezkuntza, 
aholku eta abortuondoko famili plangintzako zerbitzuak 
eskaini beharko lirateke, errepikapena galarazten lagunga-
rri izan daitezenak. Legez kanpoko abortuak izan dituzten 
emakumeen aurkako zigor-neurriak aurrikusten dituzten 
legeak berrikustea. 

• Emakume toxikomano eta bere familientzako tratamendu 
egokietara eta birgaikuntza zerbitzuetara iristeko bidea 
erraztea. 

• Emakumeak eta neskatoak VIH/HIESaren kutsaduratik eta 
sexu bidez transmititzen diren beste gaixotasun batzueta-
tik babesteko estrategiak garatzea, jeneroaren aldagaia 
kontuan izan dezaten programak indartzea, eta emakume-
en partaidetza bermatzea gaixotasun hauekiko politiken 
garapen, aplikazio eta ikuskapenari buruzko erabaki guz-
tietan. 



• Emakumeei informazioa ematea ugalketa-aparatuaren 
edozein motako minbizi eta infekzioak agertzeko arriskuak 
gehitzen dituzten faktoreei buruz. 

Emakumeen aurkako indarkeria dugu kalte fisiko, sexual edo 
psikologikoa gertaraz dezakeen edo egiaz gertarazten duen 
indarkeria ekintza sexista oro, barne daudela senarraren al-
detiko bortxaketa, mehatxuak, hertsapena edo askatasuna 
nahikeriaz kentzea, bizitza publikoan zein pribatuan. Honen 
barruan sartzen dira adingabeentzako tratu txarrak eta abu-
su sexualak familiaren barruan, eraso eta esetsi sexualak 
edozein lan edo hezkuntza esparrutan, eta emakumeen trafi-
koa eta behartutako prostituzioa, bai eta Estatuak egin edo 
toleraturiko edozein indarkeria ere. 

Helburuen artean: Emakumeen aurkako indarkeriari aurre 
hartzeko eta ezabatzeko neurri integratuak hartzea eta ema-
kume eta neskatoen trafikoa eta behartutako prostituzioa 
ezabatzeko eta indarkeriaren gai izandako emakumeei la-
guntza emateko neurri bereziak hartzea. 

Neurrietarik batzuk: 

• Emakumeen aurkako indarkeria gaitzestea inolako ohitura, 
tradizio edo erlijio izaerako iritzietara jo gabe, eta hari au-
rre hartzeko beharrezko neurriak hartzea, eta eragindako 
kalteak zigortu eta konpontzeko bidezko izan daitezen lege 
erreformak egitea. 

DA A 



• Emakumeen mutilazio genitalaren erantzukizundun per-
tsonen aurkako legeak aplikatzea. 

• Emakumeen aurkako indarkeria erauzteko ekintza plan 
egokiak egin eta aplikatzea maila egoki guztietan, batez 
ere, beharrezko neurriak hartuz irakaskuntzatik bertatik gi-
zarte eta kultur portaera ereduak aldatzeko eta sexuetako 
baten gutxiagotasun edo gehiagotasunaren ideian nahiz 
gizonei eta emakumeei egozten zaizkien eginkizun estere-
otipatuetan oinarritzen diren ohizko aurriritzi eta praktikak 
galarazteko. 

• Komunitatean harrera zentroak eta laguntza zerbitzuak 
ezartzea, emakume eta neskatoei sorospena eskaintzeko, 
eta indarkeriaren biktima diren emakume eta familiek ba-
liagarri duten laguntzari buruzko informazioa zabaltzea. 

• Prostituzioan eta sexu merkaturatuaren bestelako forma 
batzuetan aritu daitezen, emakume eta neskatoen trafikoa 
gertarazten duten arrazoi nagusiei aurka egiteko neurri 
egokiak hartzea, eta sexu turismo eta trafikoa galaraz deza-
ten hezkuntza politikak ezarri eta legeak aldarrikatzea, be-
reziki, gazte eta neskatoen babesaren bitartez. 



GATAZKA ARMATUAK 
Helburuen artean: Emakumeen partaidetza gehitu eta indar-
tzea, gatazken konponbideari eta erabakien hartzeari dago-
kienean. Emakumeen ekarpena sustatzea, bakearen kultura 
bat lortzera zuzendua, eta emakume errefuxiatuei babesa, 
laguntza eta gaikuntza eskaintzea. 

Neurrietarik batzuk: 

• Gatazka armatuetan gertatzen diren bortxaketak gerrako 
krimenak direla birbaieztea eta segurtasun indarrak, poli-
zia eta indar armatuak zehatu eta zigortzeko neurriak har-
tzea, emakumeen aurkako indarkeria ekintzak burutzen di-
tuztenerako. 

• Gatazken konponbide baketsua bultzatzea eta tolerantzia, 
berradiskidetze eta bakerako hezkuntza ematea, mutiko 
eta neskatoei bereziki zuzendutako programa berezien bi-
tartez. 

• Gatazka armatuen eraginei (fisiko, psikologiko, ekonomi-
ko, sozial eta abarrei) buruzko ikerketak, eta bakeari buruz-
koak ere, egin eta zabaltzea, haien ondorioak konpon ditza-
ten programak egiteko xedez, programa horietan emaku-
meek esku hartzen dutela. 

• Emakume errefuxiatuentzat, gizonekiko tratu berdintasuna 
bermatzea errefuxiatuaren estatutua erabakitzeko eta asi-
loa emateko prozedurei dagokienez, emakume errefuxia-
tuen burunahikotasuna bultzatzea, beren giza eskubideen 
babesa zaintzea, eta emakume hauei lanbide hezkuntza, 
hizkuntzen irakaskuntza, famili plangintza eta abarrezko 
programetan sar daitezen laguntza ematea. 



EKONOMIEGITURAK 
Helburuen artean: Emakumeen independentzia eta eskubide 
ekonomikoak bultzatzea, enplegura, lan baldintza egokietara 
eta ekonomi baliabideen kontrolera berdintasun baldintze-
tan iristea barne; irabazi eskaseko emakumeei bereziki la-
guntzea, eta famili eta lan erantzukizunen armonizazioa sus-
tatzea emakume eta gizonen artean. 

Neurrien artean: 

• Arreta berezia ematea emakumeen beharrizanei merkatu, 
merkataritza eta baliabideei buruzko informazioa zabaltze-
an, eta gaikuntza egokia ematea gai teknikoetan, merkata-
ritza eta finantza eta kudeaketazko gaietan, gazteei bereziki 
eta emakume enpresarien gaikuntzarako zuzendua. 

• Emakumeen negozio eta enpresak bultzatu eta sustatzea-
ren alde egitea maila guztietan, bai eta emakumeek balia-
bideetara iristeko aukera-berdintasuna izan dezaten ere, 
eurek sortutako enpresen iraupena eta zabalkundea posi-
ble izan dadin. 

• Laguntza tekniko, aholku, gaikuntza eta erreziklapen zerbi-
tzuak sortzea, emakumeak lan merkatura sartu eta itzul-
tzen laguntzeko. 

• Emakumeek eta gizonek, euren lan hobekuntza eta karrera 
ustantzak utzi behar izan gabe, aldibaterako baimenak lor-
tu eta lan ordutegia aldatu ahal izan dezaten beharrezko 
neurriak hartzea. 

• Nazioko kontabilitatean emakumeek egiten duten lan or-
daingabea jasotzea. 



• Neurriak hartzea emakumeek, beren egoera zibila, adina 
edo egoera pertsonalak (haurdunaldia, edoskitzaroa ...) di-
rela-eta, diskriminaziorik jasan ez dezaten. 

• Heziteka programak egin eta ematea, komunikabideetan 
eta eskola mailan kanpaina berritzaileak eginez, gizonek 
eta emakumeek famili eta lan esparruetan betetzen dituz-
ten zereginei buruzko estereotipoak baztertzera zuzen-
duak, bai eta lan-lekuetan haurtzaintza zerbitzuak eta lan-
ordutegi malguak eskaintzea ere. 

• Legeak betearaztea emakume eta gizonentzat balio berdi-
neko lanagatik ordainketa berdina lortzeko. 

BOTEREA ETA ERABAKIEN 
HARTZEA 
Helburuen artean: Emakumeei botere egituretara eta eraba-
kien hartzera iristeko eta bertan bete-beteko partaidetza iza-
teko aukera berdintasuna bermatzeko neurriak hartzea, par-
taidetza gehituz zuzendaritza maila guztietan ere. 

Neurrien artean: 

• Emakumeen autoestima bultzatu eta gaikuntza eskaintzea 
zuzendaritza postuak okupatzeko, batez ere beharrizan be-
reziak dituzten kolektiboei, emakume ezinduei eta etnia eta 
arrazazko gutxiengoei kasu. 



• Aholku eta gaikuntza eskaintzea jendaurrean hitz egiteko 
esperientziarik ez duten emakumeei, eta burubaiezpenera-
ko ere lan eta politikaren eremuetan eta gizarte partaide-
tzazkoetan. 

• Ekintza positibozko neurriak hartzea emakumeen kopuru 
erabakiorra egon dadin esparru guztietan. 

BERDINTASUNERAKO 
MEKANISMOAK 
Helburuen artean: Nazio maiiako mekanismoak eta bestela-
ko gobernu organoak sortu eta indartzea eta jeneroaren 
ikuspegia integratzea estatuko legeria, politika, programa 
eta proiektuetan. 

Neurrietarik batzuk: 

• Emakume eta gizonen arteko berdintasunerako erakun-
dezko mekanismoak indartzea, gobernuaren maila gore-
netan kokatuz. 

• Plangintzari begira, sexu eta adinaren arabera bereizitako 
datuen bilketa, analisi eta azterketan aurrera egitea, eta 
adierazle sozioekonomiko berriak sortu eta jeneroaren 
ikuspegia erabili arazoen hautematea eta ekintza politiken 
diseinua hobetzeko moduan, bereziki pobrezia, hezkuntza, 
osasun, indarkeria, giza eskubide, enplegu eta partaidetza 
ekonomiko, botere eta erabakien hartzeari dagokionean. 



• Politika, programa eta proiektuak berrikustea, emakumeak 
garapenaren onuradun zuzenak izan daitezela bermatzeko 
xedez. 

• Garabidean dauden herriei eta beren ekonomiak igarobi-
dean dituzten herriei baliabideak eta laguntza teknikoa 
ematea, emakumeek eta gizonek egiten duten lana behar 
bezala neurtzeko. 

• Emakumeen ekarpen ekonomikoaren ebaluazio kuantitati-
boa egitea, emakume eta gizonen artean dagoen lan or-
daindu eta ordaingabearen banaketa ezberdina agerian 
jartzeko. 

GIZA ESKUBIDEAK 
Helburuen artean: Emakumeen giza eskubide guztiak susta-
tu eta babestea, giza eskubideen tresna guztiak bete-betean 
aplikatuz, bereziki Emakumeen kontrako Diskriminazioa 
Ezabatzeko Konbentzioaren bitartez (CEDAVV), eta lege au-
rrean nahiz praktikan berdintasuna eta diskriminaziorik eza 
bermatzea, eta funtsezko ezagupen juridikoak bultzatzea. 

Neurrietarik batzuk: 

• Emakumeen giza eskubideak babestu eta sustatzeko nazio 
erakunde lokabeak sortu eta indartzea. 

• Hezkuntza programak prestatu eta zabaltzea, emakumeek 
beren eskubideak jakin ditzaten eta gizonek horri buruzko 
kontzientzia eta ezagutza gehi dezaten. 



• Giza eskubideen tresna guztien aplikazioa indartu eta bul-
tzatzea, Plataforman adierazitako arazo guztiei aurka egite-
ko (Emakume eta neskatoen trafikoari, ustiapen sexualari, 
mota guztietako indarkeriari, pobreziari, bazterkeriari eta 
hezkuntzara, enplegura eta baliabideetara iristeko aukera-
rik ezari aurka egiteko, garapenerako eskubidea ere ahaztu 
gabe), nazioarteko lankidetzaren bitartez. 

• Gobernuez kanpoko erakundeen lankidetza bultzatzea, na-
zioko eta nazioarteko arauei buruzko informazioa modu 
eskuragarrian eta ahalbait emakume gehienei zabaltzeko, 
hauek, eskubideen haustea gertatuz gero, nonbaitera jo 
eta horren ordaina eskatu ahal izan dezaten, eta mutiko 
zein neskatoentzako giza eskubideei buruzko hezkuntza le-
henengo eskola-mailetatik bertatik sustatzeko laguntza 
eman dezaten. 

KOMUNIKABIDEAK 
Helburuen artean: Emakumeei komunikabideetan euren 
ideiak azaldu eta erabakiak hartzeko eta teknologia berrieta-
ra iristeko aukera gehiago ematea, eta komunikabideetan 
emakumeen irudi orekatua eta estereotipatu gabea bultza-
tzea. 

Neurrietarik batzuk: 

• Komunikabideei adore ematea emakumeak behe mailako 
izakiak, sexu eta kontsumo objektuak bailiran aurkeztu ez 
ditzaten, emakumeen irudi apalgarri eta iraingarria, errea-
litatearekin bat ez datorrena, agertzen duten estereotipo 
sexistak ezabatzea. 



• Pornografiari eta emakume eta neskatoen kontrako indar-
keria eszenei aurka egin dezaten neurriak hartzea, eta 
emakumeak sormendun izakiak eta garapenaren eragile 
eta onaradunak diren aldetiko irudi bat, ekonomiarako eta 
aberastasuna sortzeko ekarpena egiten duten aldetiko iru-
di bat zabaldu eta bultzatzea, eta, oro har, gaurko emaku-
meen irudi orekatuago eta errealistagoa zabaltzea. 

Helburuen artean: Emakumeen partaidetza ekinkorra lortzea 
ingurugiroari buruzko erabakien hartzean, jeneroaren ikus-
pegia integratzea garapen egonkorraren aldeko politika eta 
programetan. 

Neurrietarik batzuk: 

• Estrategiak eta mekanismoak ezartzea, oinarrizko maileta-
tik bertatik, ingurugiroari buruzko politika eta programen 
diseinu, garapen eta burutzapenean buruzagi, plangile, 
administratzaile, zientzilari eta teknikari bezala esku har-
tzen duten emakumeen heina gehitzera zuzenduak. 

• Prozedura eta teknologia ekologikoei buruzko ezagutzak 
ematea arrantzan, nekazaritzan eta landa-eremuetan ari-
tzen diren emakumeei, izadi baliabideen probetxamendua 
eta izadiaren kontserbazioa hobetzeko. 

IZADIBALIABIDEAK ETA 
INGURUGIROA 



NESKATOEN ESKUBIDEAK 
Helburuen artean: Neskatoenganako diskriminazio era guz-
tiak ezabatzea hezkuntzan eta lanbide-heziketan; elikaduran 
eta osasunean; umeen lanaren eta ustiapen ekonomikoaren 
aurka, eta jasaten duten indarkeria era guztiak erauztea. 

Neurrietarik batzuk: 

• Semeak hobesteko zioak, jaioaurreko sexu-hautapena, 
neskatoen haurriltzea, neskatoen mutilazio genitala eta 
tradizio edo erlijioan oinarritzen diren bestelako indarke-
riazko praktikak ezabatzeko neurriak hartzea. 

• Indarkeria, sexu eta lan ustiapen era guztiak, bortxaketak 
eta intzestua erauztea eta sasoizaurreko adinetan eskola-
ren uztea, ezkontza eta amatasuna galaraztea, eta neskato-
en eskubideak bultzatu eta babestea. 

• Neskatoen oinordetza-eskubideen berdintasuna eta here-
dentziaren eskubidea bermatzea. 

• Neska gazteek eta emakumeek ezkontzeko bete-beteko 
baietza ematen dutela bermatzeko legeak aldarrikatzea. 



ERAKUNDE ETA FINANTZA 
NEURRIREN BATZUK 
Gobernuek Plataforma betetzeko estrategiak formulatu be-
har dituzte 1996 urtea amaitu baino lehen, behar adina balia-
bide esleituz. 

Plataformaren helburuen aplikazioaren erantzukizun nagu-
sia gobernuei dagokien arren, baliabide gehigarriak mobili-
zatu beharko dira, publikoak zein pribatuak, are finantzabide 
iturri berritzaileetatik datozenak ere, neurri guztiak praktikan 
jartzeko. 

Alde honetatik, gobernuek GKEak bultzatu behar dituzte eta 
giro faboragarria sortu beharko lukete GKE hauek, bereziki, 
emakumeen erakunde eta sareek eta talde feministek, sekto-
re pribatuak eta gizarte zibileko bestelako taldeek baliabide-
ak mobiliza ditzaten. 

Gobernuez kanpoko erakundeek eginkizun zehatza bete be-
har dute giro sozial, ekonomiko, politiko eta intelektualaren 
sorkuntzan, emakume eta gizonen arteko berdintasunean oi-
narritutako giro baten sorkuntzan, eta gobernuek kontsulta 
egin behar diete Ekintzarako Plataforma aplikatzeko estrate-
giak formulatzerakoan, eta, halaber, euren programa propio-
ak ere formulatu behar dituzte erakunde hauek. 



PEKINGO ADIERAZPENA 
Herrien konpromezu nagusien mezu politikoa adie-
razten duen agiria da. 

*1 «Guk, Emakumeei buruzko Laugarren Mundu 
Konferentzian esku hartzen dugun gobernuok, 

Q Pekin-en bilduta, 1995eko irailean, Nazio Batuen 
sorkuntzaren berrogeita hamargarren urteurrene-
an, 

O Munduko emakume guztientzako berdintasun, ga-
^ rapen eta bakearen helburuak sustatzeko erabakita, 

gizateria osoaren onerako, 

A Mundu osoko emakumeen ahotsak aintzat hartuta 
eta emakumeen eta beren eginkizun eta egoeren 
aniztasunaz jabetuta, bidea urratu duten emakume-
ei omen eginez, eta munduko gazteriarenganako 
itxaropenak eraginda, 

Aitortu egiten dugu emakumeen egoerak aurrera 
egin duela alderdi garrantzitsu batzuetan azken ha-
mar urteotan; baina aurrerapen hau ez da homoge-
noa izan, iraun baitiraute ezberdintasunek, oraindik 
orain, emakume eta gizonen artean, eta oztopoak 
ere badaude, egon, herri guztien ongizaterako on-
dorio larriak gertarazten dituzten oztopoak, 

Aitortu egiten dugu, halaber, egoera hau larritu 
egin dela goranzko pobrezia dela-eta, munduko biz-
tanleria gehiena, emakumeak eta neskato zein muti-



koak bereziki, ukitzen dituen pobrezia, nazio espa-
rruan nahiz nazioarteko esparruan jatorria duen po-
brezia, 

^ Geure burua bat egiten dugu, argi eta garbi, muga-
pen eta oztopo hauen kontra borrokatzearekin, ho-
rrela, mundu osoko emakumeen aurrerapena eta 
ahalmeneratzea1 bultzatuz, eta zeregin honetarako 
premiazko ekintza behar dela adierazten dugu, itxa-
ropen, lankidetza eta elkartasun gogo oldartsuare-
kin, orain eta datorren mendeari begira, burutu be-
harreko ekintza. 

Hurrengook gain hartzeko konpromezua berresten 
dugu: 

Q Emakume eta gizonen eskubideen berdintasuna eta 
datxekien giza duintasuna, bai eta Nazio Batuen 
Sortze-Agirian jasotzen diren gainerako helburu 
eta printzipioak, Giza Eskubideen Adierazpen 
Unibertsala eta giza eskubideen nazioarteko beste 
tresna batzuk, zehazki, Emakumeen kontrako 
Diskriminazio era guztiak Ezabatzeko Konbentzioa 
eta Neskato eta Mutikoen Eskubideei buruzko 
Konbentzioa, bai eta Emakumeen kontrako Indar-
keria Ezabatzeko Adierazpena eta Garapenerako 
Eskubideari buruzko Adierazpena ere; 

1 Kontzeptu honek adiera bikoitza du: alde batetik emakumeek, norberaren 

nahiz kolektiboaren aldetik, duten ahalmenaz jabetzea esan nahi du. Alde ho-

netatik, ahalmeneratzeak zerikusia du emakume bakoitzak, pertsona den alde-

tik, bere duintasuna berreskuratzearekin. 

Bigarrenik, ahalmeneratzeak adiera politikoa du, emakumeak erabakiak har-

tzen diren lekuan egon daitezela nahi baitu, hots, boterea erabiltzea. 



Q Emakume eta neskatoen giza eskubideak bete-bete-
an gordearaztea, giza eskubide unibertsalen eta 
funtsezko askatasunen parte alienaezin, osagarri 
eta zatiezina diren aldetik; 

1 O Aurreko Nazio Batuen konferentzia eta batzarretan 
' lortutako adostasun eta aurrerapenetan oinarrituta 

eraikitzea, hots, Nairobin, 1985ean, Emakumeei bu-
ruz egindakoan; New York-en, 1990ean, Haurrei bu-
ruz egindakoan; Rio de Janeiron, 1992an, 
Ingurugiro eta Garapenari buruz egindakoan; 
Vienan, 1993an, Giza Eskubideei buruz egindakoan; 
Kairon, 1994an, Biztanleria eta Garapenari buruz 
egindakoan, eta Kopenhagen, 1995ean, Gizarte 
Garapenari buruz egindakoan, berdintasun, gara-
pen eta bakearen helburuekin. 

•1 *1 Nairobiko Emakumeen Aurrerapenerako Etorkizu-
neranzko Estrategien bete-beteko eta benetako apli-
kazioa lortzea; 

•1 O Emakumeen ahalmeneratze eta aurrerapena, pen-
tsamolde, kontzientzia, erlijio eta sinismenen aska-
tasunerako eskubidea barne, horrela lagunduz 
emakumeek eta gizonek, norberak edo beste per-
tsona batzuekin elkarturik, duten beharrizan moral, 
etiko, izpiritual eta intelektualak betetzen, eta, beraz, 
euren gaitasun guztiak gizartean gauzatzeko eta eu-
ren bizitzak euren helburuei atxikiz antolatzeko au-
kera bermatzen zaiela. 

Sinistuta gaude: 



1 O Emakumeen ahalmeneratzea eta gizartearen espa-
rru guztietan berdintasun baldintzetan parte har-
tzea, erabakien hartze prozesuetan parte hartzea eta 
boterera iristea barne, funtsezkoak direla berdinta-
suna, garapena eta bakea lortzeko; 

1 ^ Emakumeen eskubideak giza eskubideak direla; 

1 ÇZ Eskubide, aukera eta baliabideetara iristeko berdin-
tasuna, familiarekiko erantzukizunen banaketa ber-
dinkoia eta emakumeen eta gizonen arteko harre-
man armoniatsua erabakiorrak direla, bai euren on-
gizaterako bai euren familienerako, nahiz demokra-
zia sendotzeko ere; 

1 P ° D r e z i a r e n erauzketak, ekonomi hazkunde egon-
korrean, gizarte garapenean, ingurugiroaren babe-
sean eta gizarte justizian oinarrituak beharrezko 
ditu emakumeek ekonomi garapenean eskusartzea, 
emakumeen eta gizonen aukera berdintasuna eta 
bete-beteko partaidetza, eta berdintasun baldintze-
tan, pertsonei zuzendutako garapen egonkor baten 
eragile eta onuradun diren aldetik; 

I "7 Emakume guztiek beren osasunaren alderdi guz-
tiak, bereziki beren ernalmena, kontrolatzeko esku-
bidea berariz aitortu eta berrestea funtsezkoa dela 
euren ahalmeneratzerako; 

•1 O Toki, nazio, herrialde eta mundu mailako bakea lor 
daitekeela eta hertsiki loturik dagoela emakumeen 
aurrerapenarekin, eta hauek funtsezko indarra dire-
la aitzindaritzarako, gatazkak konpontzeko eta bake 
iraunkorra maila guztietan sustatzeko; 



1 9 ^untsezkoa °-a pol'tika eta programa eginkor, era-
ginkor eta jenero ikuspegitik elkarren indargarriak 
diseinatu, aplikatu eta jarraitzea emakumeen bete-
beteko partaidetzarekin, garapen politikak eta pro-
gramak barne, eta maila guztietan, emakumeen 
ahalmeneratze eta aurrerapena bultzatzeko; 

2Q Gizarte zibilaren partaidetza eta ekarpena, bereziki 
emakumeen talde eta sareenak eta gobernuez kan-
poko beste erakunde batzuenak eta herri erakunde-
enak, euren autonomiarekiko errespetu osoz, go-
bernuekiko lankidetzan, garrantzitsuak dira Ekintza-
rako Plataformaren aplikazio eta jarraipen eraginko-
rra egiteko; 

2 ^ Ekintzarako Plataforma betetzeko, beharrezkoa ger-
tatzen da gobernuen eta nazioarteko komunitatea-
ren konpromezua. Nazio eta nazioarte mailako kon-
promezuak hartzerakoan, Konferentzian hartutako-
ak barne, gobernuek eta nazioarteko komunitateak 
aitortu egiten dute emakumeen aurrerapen eta 
ahalmeneratzerako lehentasunezko neurriak hartu 
beharra. 

Hurrengoa egiteko erabakita gaude: 

22 Nairobiko Emakumeen Aurrerapenerako Etorkizu-
neranzko Estrategien helburuak mendea amaitu 
baino lehen lortzeko ahaleginak eta ekintzak area-
gotzea; 

22 Emakume eta neskato guztiei giza eskubideen eta 
funtsezko askatasunen erabateko gozamena ber-



matzea, eta eskubide eta askatasun hauen hausteen 
kontrako neurri eraginkorrak hartzea; 

2 Emakume eta neskatoen kontrako diskriminazio era 
guztiak ezabatzeko beharrezko izan daitezen neurri 
guztiak hartzea, eta emakume eta gizonen arteko 
berdintasunerako eta emakumeen aurrerapen eta 
ahalmeneratzerako oztopo guztiak deuseztea; 

O C Gizonei bihotz ematea berdintasuneranzko ekintza 
guztietan bete-betean esku har dezaten; 

Emakumeen independentzia ekonomikoa bultza-
tzea, enplegua barne, eta emakumeen gainean 
erortzen den pobreziaren karga iraunkor eta gero 
eta handiagoa erauztea, pobrezia honen arrazoi es-
trukturalen aurka ekinez egitura ekonomikoetako al-
daketen bitartez eta emakume guztiei -baserrialdee-
takoak barne, garapenaren ezinbesteko agente dire-
nez- ekoizpen-baliabideetara, aukeretara eta zerbi-
tzu publikoetara iristeko berdintasuna bermatuz; 

2^ Pertsonei zuzendutako garapen egonkorra bultza-
tzea, ekonomi hazkunde egonkorra barne, neskato 
eta emakumeentzako oinarrizko irakaskuntza, hez-
kuntza iraunkor, alfabetatze eta gaikuntza eta osasu-
naren oinarrizko laguntzaren bitartez; 

O O Urrats positiboak ematea emakumeen aurrerapene-
rako bakea bermatzeko xedez eta, emakumeek ba-
kearen alde egin duten aitzindaritza aitortuz, nazio-
arteko kontrol hertsi eta eginkorraren peko desarme 
orokor eta osorako ekinkortasunez lan egitea, eta 
saio nuklearrak debekatzeko itunben unibertsal bat, 



luzatu gabe, hitzartzeko negoziazioak bultzatzea, be-
netan eta alde askotatik egiaztagarri eta desarme 
nuklearrerako eta arma nuklearren ugalketa gala-
razteko, alderdi guztietan, lagungarri izan dadin 
itunben bat; • 

Q Q Emakume eta neskatoen kontrako indarkeria era 
guztiei aurre hartu eta ezabatzea; 

OO Gizon eta emakumeen iriste-aukera berdintasuna 
eta tratu berdintasuna segurtatzea hezkuntzan eta 
osasun-laguntzan, eta emakumeen sexu eta ugalke-
ta osasuna nahiz hezkuntza sustatzea; 

O '1 Emakume eta neskatoen giza eskubideak bultzatu 
eta babestea; 

O Q Euren ahalmeneratze eta aurrerapenerako, arraza, 
adina, hizkuntza, jatorri etnikoa, kultura, erlijioa edo 
ezgaitasuna edo bertako jendea izatea bezalako oz-
topo ugariak dituzten emakume eta neskato guztiei 
giza eskubide eta funtsezko askatasun guztien goza-
mena, berdintasun baldintzetan, bermatzeko ahale-
ginak areagotzea; 

O O Nazioarteko zuzenbidearen errespetua bermatzea, 
gizatiar zuzenbidea barne, emakumeak eta neskato-
ak bereziki babesteko helburuz; 

O ^ Adin guztietako neskato eta emakumeen potentzial 
^ osoa ahalbait gehien garatzea, pertsona guztientza-

ko mundu hobe baten eraikintzan bete-betean parte 
har dezaten segurtatzea, berdintasun baldintzetan, 
eta garapenaren prozesuan izan behar duten eginki-
zuna bultzatzea; 



OpT Emakumeak ekonomi baliabideetara berdintasun 
^ * * * baldintzetan iristea bermatzea, lurra, kreditua, zien-

tzia eta teknologia, lanbide-hezkuntza, informazioa, 
komunikazioak eta merkatuak barne daudela, ema-
kume eta neskatoen aurrerapen eta ahalmeneratzea 
bultzatzeko bidea den aldetik, are baliabide horieta-
ra iristeko berdintasunaren abantailak erabiltzeko 
euren gaitasuna gehituz, eta helburu horretarako, 
nazioarteko lankidetza, besteak beste, erabiliz; 

Ekintzarako Plataformaren arrakasta bermatzea, 
Gobernuen eta nazioarteko organismo eta erakun-
deen maila guztietako konpromezu haundia behar-
ko duena. Guztiz sinistuta gaude ekonomi garape-
na, gizarte garapena eta ingurugiroaren babesa ga-
rapen egonkorraren elementu elkarlotuak eta siner-
gikoak direla, garapen egonkorra delarik pertsona 
guztientzako bizitza kalitate hobea lortzeko gure 
ahaleginen esparrua. 

Inguru baliabideak egonkortasunez erabiltzeko, 
pertsona behartsuen ahalmeneratzea, pobrezian 
bizi diren emakumeena bereziki, onartzen duen ber-
dintasunezko gizarte garapen bat, garapen egonko-
rraren beharrezko oinarria da. 

Aitortu egiten dugu, halaber, oinarri zabaleko eko-
nomi hazkunde egonkorra, garapen egonkorraren 
barruan, beharrezkoa dela gizarte garapena eta gi-
zarte justizia bultzatzeko. 

Ekintzarako Plataformak, arrakasta izango badu, ba-
liabideen mobilizazio egokia beharko du emakume-
ek nazio zein nazioarteko mailan aurrera egin deza-



ten, bai eta garabidean dauden herrientzako balia-
bide berriak eta gehigarriak, erabilgarri diren finan-
tzabide guztietatik datozenak, alde anitzetako, alde-
bitako iturrietatik nahiz pribatuetatik etorriak barne; 
nazio, azpiherrialde, herrialde eta nazioarteko era-
kundeen gaitasuna indartzeko finantza baliabideak; 
emakumeen eta gizonen eskubide berdintasuna, 
erantzukizun berdintasuna, aukera berdintasuna 
lortzeko konpromezu bat, bai eta nazio, herrialde 
eta nazioarteko mailako politikak finkatzeko organo 
eta prozesu guztietan parte hartzeko berdintasuna 
ere, eta, maila guztietan, munduko emakumeei kon-
tuak emateko mekanismoak ezarri edo indartzea; 

07 Ekintzarako Plataformaren arrakasta igarobideko 
ekonomiak dituzten herrietan ere bermatzea, horre-
tarako, nazioarteko lankidetza eta laguntza iraunko-
rra beharko delarik; 

O O Honen bitartez, Gobernuak garen aldetik, honako 
Ekintzarako Plataforma hau onartu eta bere aplika-
zioarekin burua bat egiten dugu, gure politika eta 
programa guztietan jenero ikuspegia isladaturik ge-
ratzea bermatzen dugula. Dei egiten diegu Nazio 
Batuen sistemari, herrialde eta nazioarteko finantza 
erakundeei, gainerako herrialde eta nazioarteko 
erakunde garrantzitsuei, emakume guztiei eta gizon 
guztiei, eta gobernuez kanpoko erakundeei, beren 
autonomiarekiko errespetu osoz, nahiz gizarte zibi-
leko sektore guztiei, Ekintzarako Plataforma honen 
aplikazioarekin burua bat egin eta bete-betean la-
gun dezaten, Gobernuekin elkarlanean.» 




