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esberdintasun ekonomikoek ez dute interes
berezia piztu mundu akademikoan eta politi-
koan. Gaia zuzenean edo zeharka klase borro-
karekin lotzen da eta gure gizartean ez dago
ondo ikusia hitz horiek erabiltzea. Gizarte
«aurreratuetan» denok itsasontzi berean

omen goaz. Hori bai, batzuk ontzi gainean eguzkitan eta
gehienak barruko kamaroteetan argi izpirik gabe. Batzuek
zehazten dute denon onurako omen den itsasontziaren
banda; gainerakoek ez dute erabakietan parte hartzen. 
Hala ere, gero eta jakin-min handiagoa sortzen dute abe-

rastasunaren banaketaren inguruko ikerketek. Izan ere, kri-
siaren ondorioak gero eta nabarmenagoak dira Europako
eta Ipar Amerikako gizarteetan. Lehenengo zantzuak ager-
tu zirenetik hamar urte pasatu diren honetan krisiaren kal-
teak ez dituzte soilik pobreek pairatu, erdi mailako klasea
deitzen den hori ere kaltetuta atera da.
Dena den, desberdintasun

ekonomikoa areagotzeko joe-
ra ez da soilik krisiaren ondo-
rioa; atzetik dator. Oso garbi
ikusten da erro sakonak ditue-
la joera horrek Thomas Pi-
ketty, Emmanuel Saez eta Ga-
briel Zucmanek egindako
artikulu batean. Bertan azter-
tzen dute AEBetan 1980tik
2014ra bitartean nola aldatu
diren gizartearen talde bakoi-
tzak jasotzen dituen diru sa-
rrerak. “The New York Times”
egunkariak grafiko oso adie-
razgarria publikatu du azter-
keta horren emaitza nagusiekin (https://goo.gl/6WBUiE). 
Ikertzaileek AEBetan hazkunde ekonomikoa gizartean 

nola banatu den aztertu dute. Hiru multzotan banatu di-
tuzte herritarrak: batetik, gizartearen %50 pobreena; hu-
rrengo multzoan, tartean gelditzen den biztanleriaren bes-
te %40a; eta azkenik, %10 aberatsena. Talde bakoitzaren
diru sarrera guztiak aztertu dituzte, hau da,
zuzenekoak –soldata eta bestelako etekinak–, zeharkako-
ak –politika sozialen transferentziak alegia– eta baita zer-
gen ordainketaren eragina ere. 
Hiru multzo horietan diru sarreren hazkundea zeharo

ezberdina izan da. 80ko hamarkadan, gerraosteko dinami-
kak indarrean zirauen, eta pobreen diru sarrerek hazkunde
orokorra baino azkarrago egiten zuten gora. Hurrengo mul-
tzoan, aberastasuna hazkundearen parekoa zen; eta azken
multzoan –aberatsen multzoan–, hazkunde ekonomikoa

baino txikiagoa zen diru sarreren igoera. Gizartean diru sa-
rrerak berdintzeko joera nagusitzen zen eta, era berean,
desberdintasun sozialakmurrizten ziren. 
Joera hori modu nabarmenean aldatu zen 90eko hamar-

kadan. Urte horietan aberatsen %10aren diru sarreren haz-
kundeak nabarmen gora egin zuen eta gizartearen multzo
pobreetan behera egin zuen, are gehiago behartsuenen
multzoan. Berdintzeko joera hori desagertzen joan zen. Or-
durako Reaganen eta Thatcherren politika liberalak emai-
tzak ematen hasiak ziren. Gainera, Berlingo Harresiaren
eraispenarekin, etsai komunista desagertuta zegoen eta ho-
rrek diskurtso eta praktika liberalak indarberritu zituen.
2007ko krisiaren ondoren, joera horiek lotsagarriro area-

gotu dira. Ikerketa horretan argi ikusten da multzo pobrea-
ren diru sarreren aldaketa hazkunde orokorretik behera
gelditu dela, hau da, pobreen diru sarrerak hazkunde eko-
nomikoa baino askoz gutxiago hazi dira. Erdian gelditzen

den multzoaren diru sarrerek ozta-ozta eutsi diote hazkun-
de ekonomikoaren erritmoari. Hala ere, multzo horretan
aberatsenek gehiago irabazi dutela argi ikusten da. Eta az-
ken %10aren kasuan igoera hazkundetik gora egon da. Mul-
tzo horretan %1a hartzen badugu soilik, orduan hazkundea
askoz azkarragoa da; eta aberatsen piramide horretan gora-
go joan ahala, orduan eta diru sarreren hazkunde eskanda-
lagarriagoak topatzen ditugu. 
AEBetako joera hori Europan ere antzematen da. Gure gi-

zarte «aurreratuetan» gero eta nabarmenagoak egiten ari
dira desberdintasun sozialak. Eskuinaren erasoaldia oso
bortitza da. Horren ondorioz, itsasontzi bereko bidaiarien
irudiak gero eta sinesgarritasun gutxiago du herritarren ar-
tean. Ongizate estatuaren deseraikitzearen aurrean, atzera
bueltatzea eskatzeak ez du zentzurik; jendarte justuagoa
eraikitzeko ezkerrak jomuga berriak zehaztu behar ditu. •

{ datorrena }

Bi abiadurako gizartea

AEBetako joera hori Europan ere
antzematen da. Gure gizarte
«aurreratuetan» gero eta nabarmenagoak
egiten ari dira desberdintasun sozialak.
Eskuinaren erasoaldia oso bortitza da
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Egindako presioak legebiltzarki-
deengan eta gizarte osoarengan
eragina izatea lortu dugu», na-
barmendu zuen Salma Nimsek,
Jordaniako Emakumeen Batzor-
de Nazionaleko idazkari oroko-
rrak Al Jazeera telebista kateari
eginiko adierazpenetan.
2016an, Abdullah II.a errege

jordaniarrak Zigor Kodea goitik
behera gainbegiratzeko Errege
Batzorde bat eratzea agindu
zuen. Otsailean, 308. artikulua
bertan behera uztearen aldeko
txostena aurkeztu zuen, gaia
Legebiltzarraren esku utziz.
Eztabaida korapilatsua izan

zen, legebiltzarkideen artean iri-
tzi kontrajarriak baitzeuden.
Bozketa aurretik, 200tik gora gi-
zon-emakumek elkarretaratzea

E
makumeen eskubi-
deen alde urrats ga-
rrantzitsua egin be-
rri  du Jordaniako
Diputatuen Ganbe-
rak. Talde feminis-

ten eta, oro har, gizarte zibilaren
urte luzeetako borrokari esker,
1960ko Zigor Kodearen 308. ar-
tikulua bertan behera utzi zuten
legebiltzarkideek eztabaida luze
eta mamitsu baten ostean, pasa
den abuztuaren 1ean. 
Artikulu horren arabera, bor-

txatzaile batek espetxea saihes-
teko aukera zuen biktimarekin
ezkontzen bazen, nahiz eta bik-
tima adingabea izan –15 eta 18
urte bitartekoa– eta berarekin
gutxienez hiru urtez ezkonduta
bazegoen. «Garaipen historikoa

Ainara Lertxundi

EGIA BIHURTURIKO AMETSA
Bortxatzaileak ezingo dira biktimarekin
ezkondu Jordanian kartzela saihesteko

Biktimarekin ezkontzearen truke bortxatzaileak aske
uzten dituen Zigor Kodearen artikulua indargabetu du
Jordaniako Diputatuen Ganberak. «Zorionak injustiziaren
kontra ahotsa goratu duten guztiei», «artikulu horrek
gaizkileak babesten zituen eta ez emakumeen ohorea»…
bezalako mezuak biderkatu ziren minutu gutxitan.

Gazte musulman bat korana
eskuetan duela.
IBRAKOVIC | THINKSTOCK
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da, ez bakarrik Jordaniako herri-
tarrentzat, baita eskualde osoa-
rentzat ere. Gaurkoa ospatu be-
harreko eguna da, dudarik gabe.
Gizarte zibilaren, emakumeen

eskubideen defentsan borroka
egiten duten taldeen eta giza es-
kubideen aldeko ekintzaileen el-
karlanari esker posible izan den
garaipena da. Oso pozik gaude.
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egin zuten eraikinaren kanpoal-
dean, ustez «emakumearen
ohorea babesteko» legea indar-
gabetu zezaten aldarrikatzeko. 
Bozketa zuzenean jarraitu

zuten Legebiltzarreko eserle-
kuetan. Diputatuen Ganberako
bozeramailea, Atef Tarawneh,
txalotu zuten emaitza iragarri
zuenean. Sare sozialetan ere as-
ko inplikatu dira. Araudia in-
dargabetzearen aldeko etenga-
beko mezuak igorri zituzten.
Jordaniako 63 mugimenduk In-
ternet bidez zabaldu zuten es-
kaera 5.000tik gora pertsonak
sinatu zuten. 
«Diputatuen Ganberako or-

dezkari gehienek emakumeen
eskubideekiko benetako kon-
promisoa dutela erakutsi du-
te», esan zion “The Jordan Ti-
mes” egunkariari Wafa Bani
Mustafa legebiltzarkideak.
Ildo berean mintzatu zen No-

or Imam ekintzaile eta aboka-
tua. «Ezin dugu egun hau ahaz-
tu, eskerrak ematen dizkiegu
gure diputatuei». Khalid Awad
eta Qais Zayadin legebiltzarki-
deek emakumeen mugimen-
duen borroka goraipatu zuten.
«Beraiei esker izan da hein han-
dian», plazaratu zuen Awadek.

KONTRAKO AHOTSAK

Baina guztiak ez dira iritzi bere-
koak. Hayat Mseimi eta Dima
Tahboub diputatu islamistek ez-
tabaida egiteko moduari kritika
egin zioten, beraien ikuspuntua
azaltzeko aukerarik ez zutela
izan argudiatuz. 
«Gu ere artikulu horren kon-

tra gaude, baina arrazoi desber-
dinengatik. Guk Sharia legea oi-
narri hartzen dugu», azaldu
zuen Mseimik. «Adulterioa eta
fornikazioa ekiditeko bozkatu
genuen indargabetzearen alde»,
gaineratu zuen.
Reem Abu Hassan Gizarte Ga-

rapenerako ministro ohiaren-
tzat bozketa «etsipen handia»
izan zen. «Diputatuen Ganbera-
ko Lege Batzordeari zuzenketa
ugari aurkeztu genizkion haus-
narketa sakon baten ostean. Gai
honen inguruan dauden ikus-
puntu desberdinak aztertu ditu-
gu, baita legearen indargabetze-
ak izan ditzakeen ondorioak ere.
Pertsonalki, 308. artikulua zu-

zentzea lehenesten dut», aditze-
ra eman zuen. 
Ezkontza egoera jakin batzue-

tan onartzea proposatu zuen.
«Adostutako sexu harremana
izan bada, ezkontzeko aukera
eman beharko litzaieke, batez
ere, emakumea haurdun geldi-
tzen bada. Bestela, ume hori se-
me ez-legitimoa izango da eta
hori kohesio sozialarentzat me-
hatxu bat izan daiteke. Era bere-
an, emakumeari erreparazio eta
bizitza hobe baten eskubidea
ukatu egiten zaio».
Abu Hassanen iritziz, ezkon-

tzeko gutxieneko adina 15 urte
direnez, «aukera hori eskaini
beharko liokete emakumeari le-
gearen barruan dago-eta. Arti-
kuluari zuzenketak egitea era-
ginkorragoa deritzot, horrekin
ere gizarteari mezu argia hela-
razten diogu: bortxaketa ororen
kontra gaudela eta legeak ez
duela inolaz ere horrelakorik
babesten, baina, aldi berean, 15
eta 18 urte bitarteko adina du-
ten gazteei, adostutako sexu ha-
rremanak izanez gero, ezkontza-
ren atea zabaltzen diegu».Bortxatzaileak barkatzen zituen artikuluaren kontra kanpaina egin zutenek zabaldutako kartelak.  GAUR8

Zigor Kodearen 308. artikulua indargabetzeko egin zen protesta bat.  GAUR8
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«Gainera, artikulua bertan be-
hera uztea aldarrikatzen zuen
kanpainak ez du inolako oinarri
zientifikorik eta ez ditu gaiaren
gainean egin diren ikerketak
kontuan hartu», adierazi zuen. 
Lege Batzordearen presiden-

teak, Mustafa Khasawnehek, ar-
gudio horiek berretsi zituen.
«Aditu mordoa entzun ditugu.
Gure jarrera ebidentzia zientifi-
koan oinarrituta dago. Gizon ba-
tekin adostutako sexu harrema-
nak dituzten emakumeak
babestu nahi ditugu, gero nola-
baiteko jazarpena pairatu ez de-
zaten edo, are larriagoa dena, fa-
miliaren ohorearengatik haiek
hiltzea eragotzi nahi izan dugu
proposatu ditugun zuzenkete-
kin. Irabazi dutela uste dute.
Baina artikulua indargabetzea-
ren aldeko kanpaina egin duten
horiei baino gehiago inporta
zaizkigu guri Jordaniako ema-
kumeen eskubideak. Gu haiek
baino kezkatuago gaude, izan
ere, hau garaipen kontu huts
bat bezala hartu dute», nabar-
mendu zuen Khasawnehek.

Ekintzaileek gogor kritikatu du-
ten hirugarren zuzenketa bat
ere mahaigaineratu zuten. 

LEGE ALDAKETA EZ DA NAHIKOA

«18 urte baino gehiago izanik
sexu harremanik izan ez duen
emakume batekin harremanak
izatea berarekin ezkonduko den
konpromisoarekin. Baina zu-
zenketa hori onartuz gero, zer
gertatuko litzateke gero agindu-
takoa betetzen ez badu eta nes-
ka bortxatzen badu? Zuzenketa
horren arabera,  barkamena

izango luke. Ezin ditugu sal-
buespenak onartu», esan zuen
Bani Mustafak bozketa egin au-
rreko asteetan.
Zigor Kode berriaren arabera,

15 urtetik beherako neska bor-
txatzen duenari, heriotza zigo-
rra ezarriko zaio, 15 eta 18 urte
bitartekoa bada, hogei urteko
kartzela zigorra eta emakumea
adinez nagusia bada, hamabost
urtekoa izango da zigorra.
Dena den, legea aldatzeare-

kin ez dela nahikoa nabarmen-
du zuen. Sexu erasoen bikti-
mentzat laguntza psikosoziala
aldarrikatu zuen.
Ghada Saba ekintzailearen

ustez, «konpondu beharreko
hamaika arazo daude. Gizartea-
ren pentsamoldea aldatu behar
dugu. Bortxatzailea ez du soilik
308. artikuluak babesten, jor-
daniarren pentsamenduak be-
rak babesten du. Emakumea
karga gisa ikusteak familien za-
ma areagotzen du eta bortxa-
keta estali nahi izatera erama-
ten ditu ,  baina  nahiz  eta
estaltzen saiatu, bortxaketa
hor dago», ohartarazi zuen.
Noor ezizenarekin bere bu-

rua aurkezten duen gazteak ho-
nako testigantza eman zion
“The Independent” egunkaria-
ri: «Ezin nion nire familiari
gertatutakoa esan. Negar eta
negar egin nuen zer egin jakin
gabe. Bera ni lasaitzen saiatu
zen nirekin ezkonduko zela
esanez. Paper bat eman zidan
eta ezkontza kontratu bat sina-
tu genuen. Nire familiak bera-
rekin ezkontzera behartu nin-
duen. Haurdun nengoen eta ez
nuen beste aukerarik. Berare-
kin ezkondu eta bere etxera bi-
zitzera joan nintzen bortxaketa
burutik  kendu ezinik .  Uste
nuen umearen jaiotzak bizitza
onerako aldatuko zidala, baina,
guztiz oker nengoen, egoerak
okerrera egin zuen».
Equality Now´s talde femi-

nistaren laguntzarekin dibor-
tzioa lortu zuen, prozesu judi-
zial luze bat hasiz senar ohiak
haurra semetzat aitortzeko.
«Gizonari biktimarekin ez-

kontzea baimentzen zaionean,
berriz abusuak jasan behar iza-
teko arriskuak gora egiten du.
Emakumeak mugitzeko eta

erabakitzeko gaitasuna galtzen
ditu eta sexu erasoak eta bio-
lentzia jasateko arrisku gehia-
go du», dio Equality Now´s tal-
deko kide Suad Abu-Dayyehek.
«Hamarkada luzez, giza esku-

bideen atarian orban bat izan
da Jordaniarentzat 308. artiku-
lua», plazaratu zuen Human
Rights Watchek. «Bortxatzaile
batek ez du inolako asmorik
bortxatu duen emakumearekin
harreman positibo bat eraiki-
tzeko eta familia bat osatzeko.
Harremana delitu baten ostean
hasiko luke, gainera», plazaratu
zuen Jordaniako Emakumeen
Batasuneko zuzendari oroko-
rrak, Nadia Shamruchek.
Jordaniakoa aurrerapauso his-

torikoa izanik, oraindik lan asko
dago egiteko. Human Rights
Watchek azaldu duenez, Alje-
rian, Bahrainen, Iraken, Kuwai-
ten, Libanon, Libian, Palestinan,
Sirian, Filipinetan eta Tajikista-
nen antzeko legeak indarrean
dauden oraindik ere.
2014. urtean Marokok bortxa-

tzailearen eta biktimaren arteko
ezkontza baimentzen zuen le-
gea atzera bota zuen 16 urteko
neskato batek bere buruaz beste
egin eta gero, eta 15 urteko beste
baten saiakeraren ostean. Be-
raien erasotzaileekin ezkontzera
behartu zituzten. Egiptok eraba-
ki bera hartu zuen 1999an. Liba-
no hori egiteko bidean dago
Azken 30 urteetan beste he-

rrialde askok bertan behera utzi
dituzte antzeko araudiak, tarte-
an, Italia (1981), Peru (1998), Es-
tatu frantsesa (1994), Errumania
(2000), Uruguai (2006) eta Cos-
ta Rica (2007). 

HERIOTZA ZIGORRA EDO EZKONDU

Wahid izeneko 22 urteko gazte-
ari heriotza zigorra ezarri zio-
ten 2015ean Iranen bizilagun
baten 16 urteko alaba bortxa-
tzeagatik. Apelazio Epaitegiak
epaia berretsi zuen. Baina, bik-
timaren amak ustekabeko pro-
posamena egin zion, hiru bal-
dintza jarriz salaketa kentzeko:
alabarekin ezkontzea, «harekin
beti  atsegina  izatea»  eta
125.000 euro balio zuen etxebi-
zitza erostea. Gaztea negarrez
hasi zen eta proposamena be-
rehala onartu zuen. 

«Hamarkada luzez, giza eskubideen atarian
orban bat izan da Jordaniarentzat 308.
artikulua», nabarmendu du Human Rights
Watch gobernuz kanpoko erakundeak

«Ezin nion nire familiari gertatutakoa esan.
Negar eta negar egin nuen. Nire familiak
berarekin ezkontzea behartu ninduen.
Haurdun nengoen eta ez nuen beste aukerarik»

Sexu erasoen biktimentzat justizia aldarrikatzen duen kartel bat.  ZIMMYTWS/THINKSTOCK
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Suak kilimak sentitzen dituen edo ez sekula ez dugu

jakingo, eta, sentitzen baditu, ezin asmatu gustatzen

zaizkion edo ez. Sugartuta dagoen paperari leun putz

eginez gero, doi-doi berpiztuko da, bere burua tolestuz

aire finak kilimak eragingo balizkio bezala, guk gure

gorputza tolesten dugun gisara, besape edo saihets

inguruetan ukitzen gaituztenean. Ez dirudi horren polita paperaren tokian basoa jartzen bada,

ez baitirudi enborrak barrez lehertzeagatik ari direnik tolesten, minaz iraulkatzen ari direlako bai-

zik. Izan ere, sukaldeetan jana ematen digu suak, baina eman baino azkarrago kentzeko gai ere

bada. Oldartzen denean, baratzak eta despentsak ahamen bakarrean kiskaltzeko boterea dauka.

Ez du barkatzen. Horregatik, suaren aurka borrokatzeko asmoa duen emakume edo gizon orok,

argazkiko suhiltzaile greziarrak bezala, ongi ezagutu behar du suak non dituen besapeak eta

saihets inguruak, berak lehenago asmatu aurretik. Maddi TXINTXURRETA 

SUARI KILIMAK EGITEN DIZKIONA
SUHILTZAILEA DA

Michalis KARAGIANNIS |  AFP

C IKUSMIRA


