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ADIERAZPENAK

-

Emakumeen aurkako indarkeria, eta sexu-genero-sexualitatea eskemako
agindu sozialak urratzen dituzten pertsonek jasaten duten indarkeria,
duintasunaren eta osotasun fisiko nahiz moralaren aurkako eraso larria da,
eta, horrenbestez, giza eskubideen urraketa nabarmena eta onartezina da.

-

Indarkeria sexistak, emakumeek bizitzeko eremu ezberdinetan jasaten
duten egiturazko desberdintasun egoeran ditu erroak. Gizartean eta familian
egiten

den

sexuaren

araberako

zereginen

eta

arduren

banaketa

tradizionalak eusten dio desberdintasunari, banaketa horrek emakumeak
gizonen azpitik jartzen baititu.

-

Indarkeria sexista desberdintasunaren adierazpidea da, seguruenik larriena.
Horretaz

gain,

gizarte-kontrolerako

funtsezko

tresna

ere

bada,

desberdintasuna mantendu eta iraunarazten baitu.

-

Egiturazko

indarkeria

eta

indarkeria

sinbolikoa

pertsonen

arteko

indarkeriaren euskarria dira, jokabideetan zuzenki eta linealki islatzen ez
diren arren. Izan ere, pertsona bera eta horren bizipenak dira indarkeria
horien bitarteko subjektiboak.

-

Zuzeneko indarkeria da errazen identifikatzen den indarkeria, pertsona
batek beste pertsona baten aurka zuzentzen duen berariazko ekintza baita.
Indarkeria horrek adierazpide desberdinak ditu, baita ageriko ondorioak,
zein horren agerikoak ez diren ondorioak ere; jasaten duenaren heriotza
dakar, muturreko adierazpideetan, indarkeria horrek.

-

Zuzeneko indarkeria ez da bakana emakumeen bizitzetan, izan ere,
sozializatzeko moduarekin eta barneratze-prozesuarekin dauka zerikusia.
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-

Gorputz mota guztiak ez daude, intentsitate eta modu berean, indarkeria
jasateko arriskuan; izan ere, kasu batzuetan, intersekzionalitatea dela eta,
zapalkuntza-mota desberdinak gurutzatzen dira (emakume oso zaharrak edo
oso gazteak; elbarritasunen bat edo funtzionamendu desberdina dutenak;
tradiziozko feminitatearen estereotipoa, fisikoa zein jokabidezkoa, urratzen
dutenak; eta abar) eta horiek dira indarkeriaren ondorio larrienak

jasan

ahal dutenak.

-

Indarkeria normalizatzen, ukatzen edo minimizatzen denean, indarkeria hori
bizitzeak erresistentziak eta tolerantzia-maila desberdinak sortzen ditu.

-

Zuzeneko indarkeria zenbait espaziotan agertzen da. Batetik, publikoak
deritzegun espazioetan: eskola, kalea, lana, garraiobideak, jolas edo aisialdiguneak,

gune

birtualak,

eta

abar.

Bestetik,

pribatuak

deritzegun

espazioetan: familia, bikote-harremanak.

-

Indarkeria sexista jasaten duten emakumeak biktimak direla onartzen dugu.
Izan ere, indarkeria horrek genero-desberdintasunean du jatorria, eta
ondorioz emakumeei, direnagatik, ez egiten dutenagatik,

min ematea du

helburu.

-

Emakumeek dira erantzuleak harreman desegokiak edukitzeagatik, edota
egiturazko

indarkeria

eta

indarkeria

sinbolikoaren

ondorioz,

arriskua

dakarten harremanak amaitutzat ez emateagatik. Emakumeak ez dira,
ordea, jasaten duten indarkeriaren erantzuleak, indarkeria hori erabiltzen
duena baita horren erantzulea. Ildo beretik, protokolo honen ekintzak
kolektibo horri daude zuzenduta, emakumeei, hain zuzen ere.

-

Zerbitzu publikoen laguntza eskatzen duten emakume gehienak amak ere
badira. Horregatik, berebizikoa da seme-alaben babesa ere bermatzea,
amak bikotekideak jasanarazten dion indarkeriaren biktima zuzenak baitira.
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Unitateko burua.
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ELGOIBARKO HERRI ESKOLA
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Zuzendaria
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AKORDIOAK
LEHENENGOA: Protokolo hau sinatzea. Protokolo honen bitartez, erakunde
sinatzaileek jarraitu beharreko jarduera protokoloa eta oinarrizko araudia ezartzen
dira. Bestalde, protokolo honen xedea da

arreta azkarra, koordinatua eta

eraginkorra eskaintzea.

BIGARRENA: Horretarako, biktimen hobe beharrez, protokoloa egoera bakoitzari
egokitu behar zaio. Horrexegatik, aldiro, dauden zerbitzuan erabilgarritasuna eta
funtzionamendua baloratuko dira.

HIRUGARRENA: Protokolo honen xede nagusienetariko bat izango da, herritarren
artean, emakumeen aurkako indarkeria matxista onartuko ez duen kontzientzia
lantzea.

LAUGARRENA: Emakumeen aurkako indarkeria matxistari egitura aldetik arreta
antolatua eskaintzea. Horretarako, hizkera, publizitatea eta irudiak zaindu beharko
dira, eta aldi berean, lan egin beharko da, protokoloa sinatzen duten erakundeek,
politiketan, genero estereotipoak eta rolak errepika ez ditzaten.

BOSGARRENA: Emakumeen aurkako indarkeria matxista guztion erantzukizuneko
gizarte-egintza da, eta ez, esku hartu gabe utzi behar den gai pribatu bat. Gainera,
herritarren artean ikuspegi honen zabalkundea egin behar da.

SEIGARRENA: Beharrezkoa denean, publikoki aldarrikatu behar da emakumeen
aurkako indarkeria matxistarekiko arbuioa eta indarkeria honetaz baliatzen direnek
duten erantzukizuna.

ZAZPIGARRENA: Osasun, hezkuntza, gizarte eta polizia arloko zerbitzuek esku
hartzen dutenean, informazio arduratsua, koherentea eta bateratua eman beharko
diete indarkeria matxista jasaten duten emakumeei.
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ZORTZIGARRENA:

Horretarako,

bi

alderdiren

arteko

koordinaziorako

nahiz

erakundeen arteko koordinaziorako beharrezkoak diren mekanismoak proposatuko
dira, betiere, laguntza eskatzen duten emakumeenganako arreta hobetu ahal
izateko.

BEDERATZIGARRENA

Emakumeenganako

indarkeria

matxistaren

aurkako

borrokan herritarren jarduera sustatzea, eta elkarte feministek zein emakumeen
elkarteek arlo honetan egiten dituzten jarduerak babestea.

HAMARGARRENA: Udalbatzarraren Osoko Bilkuran, genero indarkeriaren eta sexu
erasoen biktima diren emakumeei arreta hobea emateko Udal jarduerarako eta
Erakundeen Arteko Koordinaziorako Protokoloa onartzea.

HAMAIKAGARRENA: Protokolo hau biktimekin lan egiten duten erakundeetako
profesionalen artean zabaltzea.

HAMABIGARRENA:

Genero

indarkeriaren

eta

sexu

erasoen

biktima

diren

emakumeei arreta ematen dieten erakunde guztietan, agerikoak ez diren tratu
txarrak identifikatzeko adierazleen bateria egitea.

HAMAHIRUGARRENA: Emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurre egiteko
politika bideratzea, eta udalerrian, genero indarkeriari aurre egiteko sortzen diren
ekimenei laguntza eskaintzea.

HAMALAUGARRENA: Protokoloa agiri dinamikoa da, eta aurreragoko bertsioetan,
Erakundeen arteko koordinazio Mahaian jasotzen diren hobekuntza-ekarpenak
txertatuko dira.

HAMABOSGARRENA:

Protokolo

honetan

ezarritako

prozedurak

eguneratzea

Alkatetzaren ardura izango da, edo, Udal barruko Koordinazio Mahaiaren edo
Pertsonen Batzordearen proposamenari
pertsonarena.
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JARDUTEKO PRINTZIPIOAK

1. Jabekuntza. Indarkeria matxista jasaten duten emakumeen sentimenduak,
erritmoa eta

bizi-prozesua errespetatzea, haien jabekuntza prozesua eta

auto-estimua bultzatzea, eta erabakiak eta ekimenak baloratzea.

2. Berdintasuna. Laguntza behar duten emakume guztientzat tratu bera
bermatzea, eta aldi berean, haien berezitasunak onartzea eta baliabideak
horietara egokitzea: emakume etorri berriak, ezberdintasun funtzionalak
dituztenak, adinekoak, e.a.

3. Segurtasuna. Lanbideko isiltasunaren eta ofiziozko salaketaren artean
gerta litezkeen kontraesanak konpontzea, eta beti emakumeen interesen
alde jardutea, eta batik bat, emakumeen segurtasunari eta integritateari
lehentasuna ematea, baita zerbitzuekiko eta baliabide publikoekiko lotura
mantentzeari ere; izan ere, isolatuta gelditzea arriskutsuagoa da bai
emakumeentzat, bai haien ardurapean dauden mendeko pertsonentzat.

4. Arreta koordinatua. Profesionalen arteko sareko lana biktimei ematen
zaien arreta hobetzeko nahitaezko lan tresnatzat jotzea. Hori baliagarria
izango

da

emakume

hauen

balorazio

orokorra

egiteko

(baliabide

pertsonalak, gizarte laguntza, osasun egoera, tratu txarraren iraupena,
arriskuaren balorazioa, e.a.), ondoren kasuari ahalik eta orientazio onena
emateko edota ahalik eta hobekien baloratzeko.

5. Prebentzioa. Jasotako jarraibide guztiak biktima diren emakumeen aurkako
indarkeria egoerei eta haien ardurapeko neska-mutikoen eta nerabeen
aurkako egoerei, nahiz haien bizikidetza unitatea osatzen duten adin
nagusiko mendekoen aurkako egoerei aurre egiteko helburuarekin ezarriko
dira.
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6. Adingabeen
orduan,

interesak

emakumeen

babestea.

ardurapean

Jarduteko

dauden

protokoloa

adingabeak

ezartzerako

artatzeko

eta

babesteko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, haien eskubideak eta
hazkunde osoa bermatzeko, eta nolanahi ere, haurren eta nerabeen interes
gorena, hain zuzen ere, haurrak eta nerabeak babesteko otsailaren 18ko
3/2005 Legean aldarrikatu zena, betetzeko.

7. Eraginkortasuna eta arintasuna. Protokolo honetan jasotako jarraibideak
ezartzeko artikulazio eraginkorra eta arina bermatu beharko da, egoera
hauetan, behar bezain laster jardun ahal izateko.
8. Ahalik eta biktimizazio txikiena. Ahal den heinean, Protokolo honetan
aipatutako indarkeria jasaten duten emakumeenganako bigarren mailako
biktimizazioa saihestuko da. Hala, profesionalen eta erakundeen eskuhartzeen ondorioz, biktimei sortzen zaizkien eragozpenak ahalik eta gehien
murriztuko dira.
9. Datuen

babesa.

Protokoloa

sinatzen

duten

erakunde

guztiek

Datu

Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko Legean ezarritako xedapenen
arabera erabiliko dituzte jasotako datuak.
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TERMINOLOGIAREN INGURUKO PROPOSAMENA

Hona hemen kontuan izan beharrekoa:
•

Emakumeen aurkako indarkeria, hasiera batean, mugimendu feministak
ikusarazi zuen arazoa da. Horri esker, jakin ahal izan dugu errealitate bat
izendatzeko erak errealitate hori ulertzeko era bat islatzen duela.

•

Hainbat gizarte eragilek, ikuspegi desberdinetatik (akademikoak, legalak,
psikologikoak, sozialak, e.a.), emakumeen aurkako indarkeriari buruzko
eztabaida terminologikoa burutzen lagundu dute, ez beti, ordea, ikuspegi
feminista batetik.

•

Indarkeria mota hau ezagutu ahala, hauxe izendatzeko era berriak sortzen
dira, hartzen dituen era eta adierazpen desberdinak hobeto ulertu ahal
izateko.

•

Terminologiaren inguruko proposamenek, izendatzeko beharra adierazteaz
gain, interes politikoak ere adierazten dituzte.

•

EAEn badago terminologiari buruzko proposamen bat, Erakunde arteko
Akordioaren Jarraipen Batzordeak 2005 urtean egin zuena. Horretaz gain,
emakumeen aurkako indarkeriaren esparruaren baitan, delituzkoak izan
daitezkeen jarrerak ulertzeko era sistematizatzen duen legedia ere badago.

Horiek horrela, agiri honetan, ondoko terminologia erabiliko da:

Emakumeen aurkako indarkeria matxista/Emakumeen aurkako indarkeria

Indarkeriazko adierazpen guztiak eta botereaz baliatzeko indarkeriazko adierazpen
guztiak, gizonen eta emakumeen artean dagoen gizarte-hierarkiaren ondorioz
gertatzen direnak, sartzen dira honen baitan; alegia, “maskulinoak” “femeninoaren”
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gainetik duen ustezko nagusitasunean oinarritzen diren indarkeriazko jarrera
guztiak.
•

Tratu txar fisikoak: ezustekoak ez diren ekintzak, biktimaren osotasun
fisikoarentzat kaltea edota arriskua dakartenak. Erasorako erabiltzen diren
armak ondokoak izan daitezke: objektuak, armak, substantzia arriskutsuak
edo erasotzailearen beraren gorputza, eta eragiten den kaltea arina edo
larria izan daiteke. Tratu txar fisikoak dauden guztietan, tratu txar
psikologikoak ere egon ohi dira.

•

Tratu txar psikologikoak: ezustekoak ez diren ekintzak, biktimaren osotasun
psikologikorako kalteak edo arriskuak dakartzatenak. Tratu txar hauek era
askotakoak izan daitezke: irainak, umilazioak, mehatxuak, e.a., sarritan,
sotiltasunez adierazten direnak. Jarrera baten tankera har dezake (adibidez,
jazarpen jarrera bat), edo hitzez ere adieraz daiteke. Kasu hauetan esaten
dena ez ezik nola esaten den ere garrantzitsua da.

• Sexu indarkeria: emakume bat, nahitaez, sexu intimitatea izatera behartzen
duten ekintzak (larderia, indarkeria, xantaia, mehatxua edo norberaren
borondatea ezeztatzen edo mugatzen duen beste edozein mekanismo). Sexu
indarkeria dagoen guztietan, tratu txar psikologikoak ere izan ohi dira.

Hiru motatako sexu indarkeria bereizteko proposamena egiten da:

 Sexu erasoak: indarkeria eta larderia tarteko gertatzen direnak.
 Sexu

abusuak:

Indarkeriarik

edo

larderiarik

gabe

egiten

direnak.

Borondatezko edo adimenezko gaitasuna mugatuta dutelako, baliozko
ezagutzarik izan ez dezaketen emakumeen aurka egindako abusuak ere
sartzen dira atal honetan.
 Sexu jazarpena: sexu izaerako hitzezko jarrerak (edo hitzezkoak ez
direnak), desiratzen ez direnak, eta lan harremanen, irakaskuntzaren
esparruan eta antzeko esparruetan, emakumeen duintasunaren aurka
jarduteko, edota beldurgarria, laidogarria, umiliagarria nahiz iraingarria izan
daitekeen ingurua sortzeko asmotan egiten direnak.
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•

Tratu txar ekonomikoak: baliabide material eta ekonomikoen gaineko
kontrolaren

bitartez,

emakumeen

ekintzak,

jarrerak

eta

erabakiak

kontrolatzeko burutzen diren egintzak edo hutsegiteak. Esate baterako,
diruari buruzko informazioa eskuratzeko oztopoak jartzea edo dirua edo
beste ondasun ekonomiko batzuk erabiltzeko oztopoak jartzea. Tratu txar
ekonomikoak dauden guztietan, tratu txar psikologikoak ere izan ohi dira.

Emakumeen aurkako indarkeria matxista islatzen duten forma hauek guztiak
harreman

mota

desberdinetan

gerta

daitezke.

Indarkeriazko

jarrera

zein

harremanen baitan gertatzen den bereizi ahal izateko, ondoko kontzeptuak erabili
dira:

 Genero indarkeria. Baldin eta 2004ko abenduaren 29ko BOEn argitaratu zen
genero indarkeriaren aurkako babes integralerako neurriei buruzko Lege
Organikoari

erreferentzia

psikologikoko

egintza

egiten

guztiak,

bazaio:

baita

sexu

“indarkeria

fisikoko

askatasunarekiko

eta

erasoak,

mehatxuak, derrigortzeak edo askatasun gabetze arbitrarioak ere, senarrek,
senar izandakoek, edo elkarrekin bizi izan gabe, emakumeekin lotura
afektiboa

duten

edo

izan

duten

gizonek

emakumeen

aurka

egiten

dituztenean.

Ildo

horretatik,

kontuan

izan

behar

da,

familiarteko

harremanetan

beste

desberdintasun mota batzuk gertatu ohi direla, emakumea edo gizona izatetik
harantzago doazenak, adibidez, adinaren, familiaren hierarkiaren, mendekotasun
egoeren eta familiarteko lotura eta egituren ondorioz. Kasuistika hori bereizteko
ondorengo kontzeptuak erabiltzen dira:

•

Etxeko esparruan, emakumeen aurkako indarkeria matxista: kontzeptu honi
esker, emakume batek jasaten dituen indarkeria mota guztiak sartuko dira,
baldin eta erasotzaileak, etxeko elkarbizitzaren esparruan emakumearekin
nolabaiteko harremana badu (aita, anaia, e.a.)
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GENERO INDARKERIAREN ETA SEXU ERASOEN BIKTIMA DIREN
EMAKUMEEI ARRETA HOBEA EMATEKO UDAL JARDUERARAKO ETA
ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIORAKO PROTOKOLOA
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GENERO INDARKERIAREN ETA SEXU ERASOEN BIKTIMA DIREN
EMAKUMEENTZAKO SARBIDEAK

“Sarbideak” Elgoibarko emakumeentzako esku hartze prozesua hasteko ateak dira.
Helburua beraien bizitzatik genero indarkeria desagertzea da. Arretarako ibilbidean
emakumeak erraz sartzeko, ahalik eta sarrera gehien izan nahi dira. Emakumea
bide batetik edo bestetik sartzeko, zerbitzu guztiek koordinatuta egon behar dute.
Sarbide

zuzenak

daude

(emakumeak

laguntza

eskatzera

iristen

dira,

eta

demandaren zergatia, bizi izandako genero-indarkeria edota sexu-erasoa izaten
da), eta zeharkakoak (genero-indarkeriazko harremanak detektatu daitezke, baina
emakumeek ez dituzte horiek aitortzen).
Hona hemen Elgoibarren dauden sarbide zuzenak, hau da, emakumeei zuzeneko
arreta eskaintzeko langile adituak dituztenak:

1. UDAL ARLOAK ETA ZERBITZUAK
1.1

GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

1.2

UDALTZAINGOA

2. ERTZAINTZA. EIBARKO ERTZAIN ETXEA
3. GIZARTE LARRIALDIETAKO FORU ZERBITZUA ( Gizarte Zerbitzuetako
ordutegietatik kanpo)
4. ELGOIBARKO OSASUN ZENTROA
5. MENDAROKO OSPITALA
6. BIKTIMARENTZAKO ARRETA ZERBITZUA
7. SATEVI (Eusko Jaurlaritzaren telefonozko arreta zerbitzua 24 orduz)
8. Elgoibarko LANBIDE
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Hona hemen Elgoibarren dauden zeharkako sarbideak:

1. OSASUN MENTALEKO ZENTROA – TORREKUA EIBAR
2.

HEZKUNTZA

ZENTROAK:

Elgoibar

Ikastola,

Elgoibarko

Herri

Eskola,

Elgoibarko Arreiturre BHI, MEKA GBLHI, IMH (makina erremintaren institutua)
4. BESTELAKOAK: Gizarte arlokoak (Caritas, Haizea, Emakumeen Asanblada)

Sarbide hauen bidez, indarkeria matxista jasaten duten emakumeak antzeman eta
bidera daitezke:
Informaziorako guneak udal sailak dira, herritarrari arreta zuzena eskaintzen
diotenak.

I. ESKU HARTZEAREN EZAUGARRIAK
Genero indarkeriaren kasuak desberdinak izaten dira. Hori dela eta, esku hartzeko,
bi irizpide erabiliko ditugu, emakumeak edo zerbitzuetako langileak antzemandako
arrisku mailaren arabera.
Genero indarkeria kasuetan
Larrialdiko arreta
Sexu erasoen kasuetan
Genero indarkeria kasuetan
Urgentziazko arreta
Sexu erasoen kasuetan
Genero indarkeria kasuetan
Lehentasunezko arreta
Sexu erasoen kasuetan
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I.1. Larrialdiko arreta genero indarkeria kasuetan
Larrialdiko egoeretan, hirugarren pertsona edo erakunde batek aktibatuko du arreta
emateko ibilbidea, emakumeak lesio fisiko eta emozional larriak dituelako edo
bestelako arrazoiengatik. Horrelakoetan, biktimaren eta mende dituen pertsonen
osotasuna eta segurtasuna arriskuan dago, beraz, helburu nagusia berehalako
arreta eta babesa ematea da. Ondoren, urgentziazko kasutzat joko da
I.2. Urgentziazko arreta genero indarkeria kasuetan
Urgentziazko egoeretan, berehalako erabakia hartu behar da, eta egin beharrekoak
ahal denik azkarren egin behar dira, emakumeak berak aitortu duelako arriskuan
dagoela edo honako kasuetan:
a. Ageriko lesioak baditu (emakumeak onartu ala ez lesioak bikotekideak
edo bikotekide izandakoak eragindakoak direnik), nahiz eta bere bizitza,
osotasun fisikoa edota emozionala arrisku larrian jarri ez.
b. Salaketa jarri badu edo jarri nahi badu.
c. Emakumeak etxetik berehala ateratzea erabaki badu.
d. Bikote harremana bukatzeko nahia badu, eta baloratzen bada erabakiak
arriskuan jar dezakeela emakumearen bizitza.
e. Nahiz eta emakumeak ez onartu jasan dezakeen arriskua, zerbitzuko
langileak arrisku adierazleak nabaritu baditu, emakumeari esango dio zer
gerta dakiokeen etxera itzuliz gero edo oso denbora laburrean.
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Kasu horretan, kontuan izan behar dugu emakumeak urgentziazko
babes neurriak baztertu egin ditzakeela (abegi etxea, salaketa),
batetik, ez datorrelako bat arrisku balorazioarekin, eta, bestetik, uste
duelako egoerari aurre egin ahal diola. Beraz, zerbitzuko langilea
emakumearen

segurtasuna

bermatzen

saiatuko

da,

eta

honela

jokatuko du:
•

Emakumeari babesteko neurriak eta segurtasun plana
eskainiko dizkio.

• Ofiziozko partea idatziko du.
• Kasuaren jarraipena egingo du.

-

Bestalde,

arriskuen

balorazioak

ez

du

emakumearen

segurtasuna

guztiz

bermatzen. Hala eta guztiz ere, zerbitzuetako langileen esperientzia ezinbestekoa
da

jasotako

informazioa

kudeatzeko

eta

emakumeari

hartutako

erabakien

ondorioak zeintzuk izan daitezkeen azaltzeko.
- Urgentziazko egoerak Gizarte Zerbitzuetan, Osasun Zerbitzuetan, Ertzain Etxean
eta Udaltzaingoan artatu ahal dira.

I.3. Lehentasunezko arreta genero indarkeria kasuetan
Lehentasunezko egoeretan, ez da berehalako erabakirik hartu behar, honako
arrazoiengatik: biktimak ez du salaketarik jarri nahi, erabakia hartzeko denbora
behar duelako; erasoa ez da gertaera puntuala, egoera baten barruan dago eta
emakumeak pentsatu egin behar du nola egin aurre egoera horri; zerbitzu
espezializatuen etengabeko laguntza behar du, tratu txarrak eragin dizkion
bikotekidea uzteko erabakia hartu aurretik, edo bestelako egoera batengatik.

Lehentasunezko esku hartzeetan, urgentziazko esku hartzeak behar dituzten
egoerak egon daitezke.
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I.4. Larrialdiko arreta sexu eraso kasuetan
Larrialdiko egoeretan, hirugarren pertsona edo erakunde batek aktibatuko du arreta
emateko ibilbidea, emakumeak lesio fisiko eta emozional larriak dituelako edo
bestelako arrazoiengatik. Horrelakoetan, biktimaren eta mende dituen pertsonen
osotasuna eta segurtasuna arriskuan dago. Beraz, helburu nagusia berehalako
arreta eta babesa ematea da. Ondoren, urgentziazko kasutzat joko da.

I.5. Urgentziazko arreta sexu eraso kasuetan
Sexu erasoa gertatu berria denean, urgentziak bi ezaugarri ditu:


Krisi egoeran dagoen emakume bati ematea arreta.



Erasoa izan eta 72 orduren barruan, auzitegirako erasotzailea identifikatzeko
beharrezkoak diren frogak jasotzea. 72 orduko epea era malguan ulertu
behar da, froga fisikoak lortzeko erabiltzen delako.

- Emakumeak zerbitzuren batera jo badu erasoa izan eta 72 ordu pasatuta, arreta
zerbitzu bakoitzaren protokoloen araberakoa izango da.
- Kasu guztietan, zerbitzuko langileak esango dio emakumeari legez derrigortuta
dagoela dagokion autoritateari gertatutakoaren berri ematera, Fiskaltza, Epaitegi,
epaile edota poliziari delitua agerikoa bada, Prozesura Kriminaleko Legeak dioen
bezala (259 eta 262 artikuluak) Horrela, emakumearen egoera eta izandako esku
hartzeak jakinaraziko zaizkie.
- Zerbitzuko langileak azpimarratuko dio oso garrantzitsua dela profesional guztiak
koordinatuta egotea.
- Informazioa bideratu eta partekatzeko, emakumeari idatzizko baimena eskatuko
zaio, betiere, arreta hobetzeko asmoz. Eskariak kontuan izango du datuak
babesteko Legeak ezarritakoa.
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Emakumeak

baimena

ematen

badu,

zerbitzuak,

beste

zerbitzuekin

harremanetan jarri, informazioa jaso eta esku hartzea koordinatuko du.



Emakumeak ez badu baimenik ematen, zerbitzuak arreta ematen jarraituko
du, nahiz eta berriro ere aholkatuko dion emakumeari komeni dela beste
zerbitzuen laguntza ere izatea, baliabide gehiago eskuratu eta emakumeari
bizi duen egoeratik ateratzen laguntzeko

I.6. Arreta sexu erasoa gertatu berria ez deneko kasuetan
Gertatu berriak ez diren sexu erasoetan, froga fisikoak lortzea oso zaila izaten da.
Baina emakumeak erasoa jaso duela edo zuela esaten badu, ordura arte estalita
egon den trauma azaleratu delako edota biktimak gertatutakoa kontatzea erabaki
duelako, dagokion zerbitzuak artatuko du, eta emakumeak baimena ematen badio,
zerbitzu espezializatuetara bideratuko du.

I.7. Informazio eskariak esku hartze prozesuan
- Gizarte Langileak Ertzaintzarekin eta Udaltzaingoarekin koordinatuko dira genero
indarkeria eta sexu eraso kasuen gaineko informazio eskariei erantzuna emateko.
(normalean, fax bidez) Ertzaintzaren kasuan, komunikazioa eta informazioa
trukatzea idatziz egingo da, horretarako dagoen ereduaren bitartez.
- Era berean, Gizarte Langileek edota hezitzaileek Ertzaintzak edo bestelako
instantzia ofizialek eskatutako txostenak prestatu beharko dituzte, esku hartzeen
berri emanez. Txosten horiek bidaltzeko ardura ere beraiena izango da eta fax
bidez bidaliko dira.
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I.8. Esku hartze prozesuaren bukaera
Genero indarkeriaren ezaugarriak kontuan izanda, batzuetan, esku hartze batek
erantzun

beharko

die

urgentziazko

egoerei

eta

lehentasunezkoei,

biktimak

etengabeko laguntza eskatzeari, edo zerbitzuak utzi nahi izateari. Hori dela eta,
esku hartze prozesuak desberdinak izan daitezke, batzuk zehatzak eta besteak epe
luzekoak.
Esku hartze bakoitzean, emakumeari berarentzako eta bere mende daudenentzako
baliabideei buruzko informazioa emango zaio. Informazioa idatziz emango da eta
erregistratu egingo da emakumeak jaso duela, kasuaren jarraipen hobea izateko.
Nolanahi ere, kasuen jarraipena Gizarte Zerbitzuen ardura da. Jarraipena bertan
behera gera daiteke emakumeak horrela eskatu duelako, hitzez edo isilbidez:
indarkeriaren zikloa apurtu duelako, bikote harremana amaitu badu, laguntzarako
beste sare bat badu, bizilekua aldatu badu, edo bestelako gertaeraren bat dela eta,
ez badu nahi Gizarte Zerbitzuen esku hartzerik.
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II.

GENERO

INDARKERIA

ETA

SEXU

ERASO

KASUETAN

ARRETA

KOORDINATZEKO PROZEDURAK

II.1. OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK

Gizarte Zerbitzuak esku hartze sozialerako udal unitateak dira, genero indarkeria
zein sexu eraso kasuetan.
Arretarako ordutegia:
- Udal Gizarte Zerbitzuek egoera horiek artatuko dituzte astelehenetik ostiralera
8:00etatik 15:00etara.
- Ordutegi horretaz kanpo, zerbitzuaren beharra badago, Gizarte Larrialdietarako
Foru Zerbitzua dago, egunero 24 orduz.
- Lehen esku hartzea Foru Zerbitzuak gauzatzen duenean, Udal Gizarte Zerbitzuei
emango die kasuaren berri irekitzen dutenean, emakumea bertara bideratu eta
jarraipena egiteko.

Lehen Esku hartzea:
- Gizarte langile batek ahalik eta azkarren artatuko du, emakumea entzun eta
lasaitzeko. Emakumearen datuak jasoko ditu, eta, beharrezkoa bada, Dualia
itzulpen zerbitzua erabiliko du.
- Ondoren, emakumea gela egoki batera eramango da, intimitatea bermatu eta
kontatu beharrekoa etenik gabe eta arreta guztiarekin entzuteko.
- Emakumea lasaitzen denean, Gizarte langileak emakumearen datuak jasoko ditu,
ez bada aurrez Gizarte Zerbitzuetako erabiltzailea izan.
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- Emakumearen babesak lehentasuna izango du. Horretarako, Gizarte langileak
egoeraren larritasunari eta berriro erasoa izateko arriskuari buruzko informazioa
eskatuko die Udaltzaingoari edo Ertzaintzari.
- Aspaldi gertatutako sexu eraso kasuetan, Gizarte Zerbitzuetan txanda emango
zaio gizarte langilearekin eta emakumeari arreta espezifikoa eskainiko zaio. Era
berean, eskura dituen baliabideen berri emango zaio, eta beharrezkoa bada,
doaneko laguntza juridikora eta laguntza psikologikora bideratuko zaizkio.
Akonpainamendua esku hartze prozesuan
- Emakumeen berbiktimizaziorik egon ez dadin, ez da berarekin jende gehiegirik
egon

behar.

Beraz,

salaketarik

ez

badago,

Gizarte

langilea

egongo

da

emakumearekin, eta salaketarik badago, Ertzaintzako agentea.
- Zerbitzu horiek esku hartu ondoren, bestelako esku hartzeak jar daitezke
martxan: epaiketa, epe ertainerako edo luzerako bizitokia, zerbitzu espezializatuak
edo laguntza ekonomikoak eskatzea… Kasu horietan, esku hartze prozesuak jarraitu
egingo du, nahiz eta berehalako erabakirik hartu beharrik ez izan.

a. Osasun Arretarako akonpainamendua

- Biktimak Gizarte Zerbitzuetara jotzen badu eta lesioak baditu edo, nahiz eta ez
ikusi, zauriak dituela uste bada, Gizarte langileak dagokion osasun zerbitzura
lagunduko dio, Elgoibarko Osasun Zentrora edo Mendaroko Ospitalera. Gizarte
langileek ezin badiote lagundu, Foru zerbitzuek hartuko dute akonpainamenduaren
ardura.
- Emakumeari adieraziko zaio lesioen parte ofiziala eskatzeko, horrela salaketa
egitean aurkeztu ahal izateko.
- Emakumearen segurtasuna edo osotasun fisikoa arriskuan badago, Ertzaintzari
deitu behar zaio, laguntza eske.
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b. Osasun arretarako akonpainamendua sexu eraso kasuetan
- Sexu erasoa edo abusua gertatu berria bada, SOS Deiak jakinaren gainean jarri
beharko da, beharrezko gestioak abian jartzeko (anbulantzia bidaltzea, Ertzaintzari
deitzea...), Ondoren, biktima Mendaroko Ospitaleko larrialdi zerbitzuetara eraman
beharko da, ez garbitzeko eta arroparik ez aldatzeko esan beharko zaio, eta aho
bidezko erasorik gertatu bazaio, ez jateko eta ez edateko, etorkizuneko prozesu
judizial baterako funtsezkoak izan daitezkeen frogak deusezta ez daitezen.
- Biktima ospitalera eramanez gero, Gizarte Zerbitzuak aldez aurretik ospitalera
deituko du biktima hara daramatela jakinarazi eta ospitalean arreta eskaintzeko
prestaketak egiten has daitezen. Ospitaleak egingo ditu auzitegiko medikua
bertaratzeko gestioak, biktimari azterketa medikoa egiteko eta laginak hartzeko.
- Adieraziko zaio Lesioen parte ofiziala eskatzeko, salaketa egitean aurkeztu ahal
izateko.
- Emakumeari gogoratuko zaio 24 orduko doako zerbitzua duela abokatuaren
laguntza telefono bidez izateko.
- Emakumea adingabea bada, familiari, tutoreei edota Gipuzkoako Foru Aldundiko
Adingabeen

Zerbitzuari

deituko

zaie,

edota,

kasuaren

arabera,

Gizarte

Larrialdietarako Foru Zerbitzuari.
Informazioa eta laguntza:
- Lehentasunezko zein urgentziazko kasuetan, emakumeari genero indarkeria eta
sexu erasoak gertatzen diren egoeretarako eskaintzen diren udal, foru, Erkidegoko
eta

Estatuko

ekonomikoak,

baliabideen
gizarte

berri

hezitzaileak,

emango
bizitokia,

zaio

(juridikoak,

lana,

etxebizitza

psikologikoak,
eta

abarren

ingurukoak), eta hala dagokionean, emakumeak baliabide horiek eskuratzeko
ahalegina egingo da. Beharrezkoa denean, emakumea zerbitzu espezializatura edo
bestelako zerbitzuetara bideratuko da.
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Jarraian aipatzen diren zerbitzuak erabiltzeko ez da salaketarik jarri behar:



Laguntza juridikoa: zuzeneko koordinazioa izango da Foru Baliabideko
abokatuekin.



Laguntza

Psikologikoa:

Biktimen

ezaugarrien

eta

egoeraren

arabera,

laguntza psikologikorako foru baliabidera bideratuko dira.


Arreta psikosozialerako taldea.



Sendagilearen arreta: Aldez aurretik, medikuari edo ordezkoari deituko zaio,
emakumea osasun zentrora eramango dutela esateko.



Familian esku-hartzeko programa, baldin eta adingabeak badaude.



Jabetze Eskolako ikastaroak.

a. Emakumeak prozesu aurreko laguntza juridikoa behar badu
Emakumeari jakinaraziko zaio babes agindua eskatu edota salaketa jartzeko
garaian, behar moduko aholkularitza jasotzeak duen garrantzia; horretarako,
abokatuen elkargoetako zerbitzu espezializatuari laguntza juridikoa eskatzeko
aukera duela adieraziko zaio. Laguntza hori Gizarte Zerbitzuetatik, Ertzain-etxetik
edo epaitegitik bideratzea aholkatuko dio.
- Emakumeak salaketa jartzea erabaki badu, Ertzaintzara lagunduko zaio. Aldez
aurretik, Eibarko Ertzain Etxean genero indarkeria eta sexu eraso kasuak artatzen
dituen ertzainarekin koordinatuko dira.
- Biktimak Epaitegira joan behar badu eta ez badu norekin joan, Gizarte langileak
lagunduko dio, eta ezin badio lagundu, Gizarte Larrialdietako Foru Zerbitzura
deituko da, bertako batek emakumeari laguntzeko.
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Emakumeak salaketarik ez jartzea erabaki badu
- Emakumeak salaketarik jarri nahi ez badu eta biktima dela onartu nahi ez badu,
baina arreta eskaintzen dion Gizarte Langileak indarkeria motaren bat jasaten ari
dela susmatzen badu, emakumea artatzen jarraituko du, hari aurkez dakizkiokeen
adierazle

objektiboak

izan

arte.

Bestela,

emakumea,

Berdintasun

Sailak

antolatutako jabetze ikastaroetara bideratuko da, emakumeek, beraien izaera eta
generoa direla-eta, jasaten dituzten arazoez jabetu ahal izateko.
- Emakumeak salaketarik ez jartzea erabakitzen duen kasuetan, Gizarte langileak
epaitegiari premiazkoak iruditzen zaizkion neurriak hartzeko eskatu ahal izango dio,
Genero Indarkeriaren Aurrean Babes Osoa emateko Neurriei buruzko abenduaren
28ko

1/2004

Lege

Organikoaren

19.4

artikuluari

jarraiki.

Eskaera

horiek

epaitegiaren bidez bideratuko dira eta fiskaltzara joko dute aipatutako sailak
eskaerak gauzatzeko.
- Dagokion agintariari gertatutakoaren berri eman baino lehen, (Epaitegia edo
Fiskaltza),

biktimari

zera

azalduko

zaio,

salatzera

eta

agindua

eskatzera

animatzearren: salaketa jartzea, eskubidea ez ezik, jasaten ari den harreman
bortitzarekin amaitzeko eta Justizia Administrazioak dituen babes mekanismoak
eskuratzeko modua dela -erasotzailearen urruntze agindua, poliziaren babesa, aitak
semearekiko

edo

alabarekiko

dituen

eskubideak

bertan

behera

lagatzea,

etxebizitzaren erabilpena, elikadura pentsioa eta abar-. Era berean, profesionalak
legez gertatutakoa epaitegiei jakinaraztera derrigortuta daudela azalduko zaio
biktimari. Izan ere, agindua betetzen ez badu, zigor ondorioak izan ditzake.

Urgentziazko alojamendua
- Kontuan izanda emakumearen arriskua, iritzia, egoera fisikoa eta emozionala,
seme-alabarik edo bestelako mendekorik dituen, foru harrera baliabidera bideratzea
baloratuko da.
- Horrelako kasuetan, Gizarte Zerbitzuek Gizarte Larrialdietako Foru Zerbitzura
deituko dute, emakumea bertara bideratzeko. Gizarte Zerbitzuetako ordutegitik
kanpo bada, Ertzaintzak bideratuko du emakumea Gizarte Larrialdietako foru
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harrera baliabidera. Izan ere, foru zerbitzukoak

Udaltzaingora hurbilduko dira

emakumea jaso eta baliabidera eramateko.
Ezin izango balitz jaso zerbitzu horretan, emakumea Eibarko harrera-pisura
eramango da, eta salbuespen kasuetan, Elgoibarko balio anitzeko pisura (larrialdi
orokorrak) eramango da. Harrerako hirugarren aukera hori, oro har, emakumeak
seme-alabak eduki edo bere egoeragatik beste udalerri batera joan nahi ez
duenean egiten da.

Adingabeentzako arreta
Indarkeriaren

biktimak

adingabeko

seme-alabarik

badu,

Gizarte

Zerbitzuek

adingabeen egoera eta Esku hartze psikosozialerako Udal Programaren esku
hartzea beharrezkoa den baloratuko dute. Izan ere, adingabeak ere indarkeriaren
biktima dira eta beraien babesa agintarien ardura da.
- Ikastetxeak leku aproposak dira genero indarkeria detektatzeko adingabearen
jokabidearen bitartez. Horrexegatik, garrantzitsua da Familiako Esku hartze taldea
zentroekin koordinatzea:
•

Familia

barruko

tratu

txarrak

detektatzeko

arrisku

adierazleak

emateko.
•

Ikastetxean tratu txarrak detektatzen direnean, elkarrekin esku
hartzeko.

•

Kasuen jarraipena egiteko, hala baloratuz gero.
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II.2. GIZARTE LARRIALDIETAKO FORU ZERBITZUA

Gizarte Larrialdietako Foru Zerbitzua (GLFZ) baliabide bat da, Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuak herritarrentzat itxita dauden orduetan esku-hartzen duena.

Hona

hemen ordutegia: 14:30etik 08:00etara, astegunetan, eta eguneko 24 orduetan,
asteburu eta jaiegunetan. Baliabide hau Gizarte Zerbitzuen ordutegiaren barruan
ere erabil daiteke, baldin eta kasua oso larria bada. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek,
Ertzaintzak, 112 zerbitzuak edo osasun zerbitzuek kasua bideratu ostean aktibatzen
da.

Esku hartzeak:
- GLFZ emakumea dagoen tokira hurbilduko da, biktima eta berarekin daudenak
hasierako beharretan artatzeko.
- GLFZk Urgentziazko Harrera Zentroa du, eta beharrezkoa bada, emakumea eta
berarekin daudenak bertara eramango ditu.
- GLFZ harremanetan jarriko da gainerako erakundeekin (Ertzaintza, Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak) kasuaren arreta eta jarraipena koordinatzeko.
Adingabeentzako arreta:
Indarkeriaren biktimak bere mende adingabeak izan eta sexu abusuen edo genero
indarkeriaren biktima direla susmatu bada, GLFZ ardura da behin-behineko zaintza
ematea urgentziazko harrera bideratu bitartean.
Biktimarentzako informazioa:
GLFZk emakumeari eskura dituen baliabideei buruzko informazioa eta eskainitako
zerbitzuen txostena emango dizkio, sinatu eta kasuaren jarraipenean, erakundeekin
koordinatzeko erabili ahal izateko.
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II.3. UDALTZAINGOA

Esku hartzearen titulartasuna:
- Genero indarkeria kasuen arretarako titulartasuna Ertzaintzak du, zaintza eta
babes jarduerak barne.
- Babes Agindua dagoenean eta Ertzaintzak hala eskatuta, Udaltzaingoak zaintza
eta babes lanetan lagunduko dio, esku hartzea koordinatuta.
Biktimarentzako laguntza:
- Biktima Udaltzaingora joaten bada, telefonoz deitzen badu edo Udaltzaingoak in
situ egiten badu lehen esku hartzea, kalean edo emakumearen etxean, Ertzaintzara
deituko da lehenbailehen, emakumeak nahi badu, kasua bideratu eta salaketa
jartzeko. Ertzaintza heldu bitartean, udaltzaina biktimarekin egongo da.
- Nolanahi ere, biktimak salaketa jarri nahi ala ez, izandako esku hartzeen barne
txostena idatziko da.
- Emakumea Udaltzaingora joanez gero, toki diskretuan eta lasaian egongo da,
egoki entzun eta artatzeko.
- Emakumeak laguntza medikoa behar badu, udaltzainek Elgoibarko Osasun
Zentrora edo Mendaroko Ospitalera eramango dute. Aldez aurretik, dagokion
osasun zentrora deituko da, jakinaren gainean egon daitezen, eta eskatuko zaie
osasun protokoloa abian jartzeko. Emakumea ezin badute osasun zentrora eraman,
konortea galduta duelako edo ez dagoelako ongi, 112 telefonora deituko dute.
Informazioa eta laguntza:
- Biktimari jakinaraziko zaio arreta espezializatua eskaintzeko eskura dauden
baliabideak

zeintzuk

diren

(herritik

kanpo

dauden

harrera-etxeak,

laguntza

juridikoa eta psikologikoa jasotzeko programak...). Nolanahi ere, biktimari ematen
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zaion

informazioaz

gain,

oso

garrantzitsua

izango

da

kasua

Udal

Gizarte

Zerbitzuetara bideratzen saiatzea.
- Emakumea ez bada Gizarte Zerbitzuetako erabiltzailea eta bertara bideratzea nahi
badu, ordutegi barruan badaude, momentuan deituko dute Gizarte Zerbitzuetara,
edo ordutegiz kanpo bada, zerbitzuak martxan hasten direnean. Horrelakoetan,
biktimari esango zaio Gizarte langile batek telefonoz deituko diola ahalik eta
azkarren.
- Erabiltzaileak ez badu nahi, Gizarte Zerbitzuetako telefonoa emango zaio, beste
momentu batean, iritzia aldatu, eta deitu nahi badu ere.
Urgentziazko ostatua:
- Emakumeak urgentziazko ostatua eskatuz gero, edo etxea uzteko beharra ikusten
bada, eta Gizarte Zerbitzuen ordutegitik kanpo gertatu bada, Udaltzaingoak
emakumeak esandako bizitokira eramango du.
- Biktimak ez badu nora joan egokirik, Larrialdietako Foru Gizarte Zerbitzuetara
deituko da, eta beraiekin egon ondoren, emakumea eta berarekin daudenak,
urgentziako foru etxera eramango dute.
Adingabeentzako arreta:
Emakumeak bere ardurapean adingaberen bat badu, zaindu ezin duen tartean,
berak izendatutako pertsonaren edo familiako beste norbaiten esku utziko da
adingabea; hori posible ez bada, gizarte langileei deituko zaie, eta, orduaren
arabera, larrialdietarako zerbitzuetara jo beharko da (Larrialdietako Foru Gizarte
Zerbitzuetara), adingabeen kargu egin daitezen.
Urgentziazko arretarako prozedurak sexu eraso kasuetan:
- Sexu erasoa egin berria bada (72 ordu baino lehenago gertatutakoa), udaltzainak
Ertzaintzara deituko du, Mendaroko Ospitalera eraman eta

egin beharreko

tramiteak

badu

egin

ditzaten.

Momentu

horretan

Ertzaintzak

ez

aukerarik

emakumea berehala ospitalera eramateko, Udaltzaingoa arduratuko da emakumea
eramateaz.
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- Beharrezkoa bada, biktimari ez garbitzeko eta arroparik ez aldatzeko esan behar
zaio, eta aho bidezko erasorik gertatu bazaio, ez jateko eta ez edateko,
etorkizuneko prozesu judizial baterako funtsezkoak izan daitezkeen frogak ez
deuseztatzeko.
- Kasuak behar duen arreta berezia kontuan izanda, emakumea entzun eta
artatuko duen udaltzaina emakumea izango da. Hala ere, udaltzainen plantilaren
arabera, esandakoa ezin bada bermatu, udaltzain guztiek arreta berezia emango
diete sexu erasoen biktimei.
- Barne txostena egin ondoren, berehala deituko zaie Gizarte Zerbitzuei, betiere,
emakumearen baimenarekin.
Udal koordinazioa:

- Esku-hartze orotan, biktimak salaketa jartzea edo ez jartzea erabaki duen
kontuan izan gabe, barne-txosten bat egingo da, burutu diren jardueren inguruan.
- Barne-txosten hau Gizarte Zerbitzuekin partekatuko da, baldin eta biktimak
onartu badu Zerbitzu horiei bere egoeraren berri ematea.
- Biktimak gizarte zerbitzuen laguntza jaso nahi ez badu, Udaltzaingoak jarraipena
egingo du. Horretarako, Gizarte Zerbitzuekin edo Berdintasun Zerbitzuarekin
harremanetan jarri ahal izango da, jarduteko moduari argibideak jasotzeko. Kasu
horretan, beharrezkoa den konfidentzialtasuna gorde beharko du.
- Urtero, egin diren jardueren eta horren emaitzen berri emango da.
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II.4. ERTZAINTZA

Ertzaintzak, bere eginkizunen artean, genero indarkeria, etxeko indarkeria eta sexu
erasoen biktimentzako arreta eta esku hartze espezializatua du1.
Izan ere, honako zerbitzuak eskaintzen ditu:
•

Urgentziazko esku hartzea.

•

Salaketa edozein orduan jartzeko aukera (24 ordu zabalik).

•

Babes aginduen eskariak tramitatzea.

•

Emakume biktimentzako arreta pertsonalizatua. Arreta polizialaz gain, bere
segurtasun beharren araberako baliabideen informazioa ematen zaio, eta
emakumeak hala nahi badu, jarraipena egiten zaio.

•

Larrialdietarako Bortxa telefono mugikorra eskaintzen zaio emakumeari (112
eta Ertzain Etxeko telefono zenbakiak sartuta ditu). Horretaz gain, telefonoak
zuzeneko lotura du Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politikako Sailaren
Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritzak euskarria eta aholkularitza eskaintzeko
duen 24 orduko zerbitzuarekin.

•

Emakumearen

arrisku

egoeraren

araberako

babes

neurriak.

Zaintza

puntualetik etengabeko zaintzara.
•

Laguntzarako eta informaziorako telefonoa 900840111

Esku hartzea erasoa gertatu den tokian:
- Biktimak hala eskatutakoan, edo beste pertsonaren edo erakunderen batek edota
Udaltzaingoak deitzen badu egoeraren berri emateko (Ertzaintza heldu bitartean
emakumearekin egongo da), Ertzaintza biktima dagoen etxera edo tokira joango da
eta han egongo da beharrezkoa den denboran.

1

Esku hartzeek bat egingo dute Herrizaingo Saileko Segurtasun sailburuaren aginduekin:
sexu eraso kasuetan 3. Agindua; etxeko tratu txarren kasuetan 48. Agindutik 51. Agindura,
EI/GI kasuetan Kalitatea kudeatzeko sistema eta etxeko tratu txarren eta sexu indarkeriaren
biktima diren emakumeei arreta hobea emateko Erakundeen arteko II Akordioa.
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-

Gertaeren

arabera,

emakumeari

Osasun

Zentrora,

Mendaroko

Ospitalera,

Epaitegira, etxera edo foru harrera zentrora lagunduko zaio.
- Biktimak lesioak baditu, txikiak izan arren, edota lesioak agerikoak ez izan arren
egon

litezkeenaren

susmoa

badago,

biktimari

dagokion

zerbitzu

medikura

lagunduko zaio (Elgoibarko Osasun Zentroa edo Mendaroko Ospitalea) eta lesioen
partea eska dezala aholkatuko zaio, ondoren, parte hori salaketa jartzeko unean
aurkeztu ahal izateko.
- Osasun Zentrora lagundu behar bazaio, ertzaina zain egongo da osasun langileek
kontsulta amaitu arte, ondoren, biktimari laguntzeko premiak ebaluatzeko.
- Emakumeari urgentziazko arreta eman ondoren, atestatua bete eta espedientea
irekiko da. Emakumearen arrisku egoera ere baloratu egingo da.

Salaketa jasotzea
- Salaketa jasotzerakoan, biktimaren egoera emozional berezia kontuan izango da,
eta segurtasun giroa sortzeko saiakera egingo da. Salaketa jasotzeko tokia erosoa,
eta pribatua izango da, etenik ez egoteko eta biktimaren intimitatea bermatzeko.
Salaketa amaitzen denean, biktimari salaketaren kopia bat emango zaio.
- Emakumearen seme-alabak ez dira berarekin egongo salaketa jartzeko orduan,
eta neurriak hartuko dira behar duten zaintza eta arreta izan dezaten, besteak
beste, Gizarte Zerbitzuekin harremanetan jarriko dira, seme-alabez ardura daitezen
salaketa tramitatu bitartean.

a. Salatzaileari eman beharreko informazioa
- Biktimari salaketa jartzeak dakartzan ondorioak zeintzuk diren azalduko zaio.
Sexu askatasunaren aurkako delituetan ere, salaketa jartzearen beharra azalduko
zaio, gertatutakoa zigorrik gabe geldi ez dadin.
- Era berean, babes agindua eskatzeko aukera duela jakinaraziko zaio, baita
salaketa jartzeko zein babes eskaera eskatzeko doako aholkularitza emango dion
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ofizioko abokatua izateko eskubidea ere – genero indarkeria kasuetako zein sexu
erasoetako biktimei aholkularitza ematen espezializatutako abokatua izango da-.
Biktima aholkularitza jasotzeko prest badago, ertzainak horretarako behar diren
kudeaketak egingo ditu eta biktimari jakinaraziko dio abokatua ertzain-etxera noiz
ailegatzea aurreikusita dagoen.
b. Babes Agindua eskatzea
Ertzain-etxean babes aginduaren eskaera egiten denean, gertakariak frogatzeko
urgentziazko atestatua edo txostena egingo da, eta delitu eta falta jakin batzuk
azkar eta berehala epaitzeko prozeduraren arabera izapidetuko da.

Biktimarentzako laguntza:
- Biktimak bere segurtasuna arriskuan ikusten badu, edota hala eskatzen badu,
lagundu egingo zaio bai berari eta, beharrezkoa bada, baita ardurapean dituen
seme-alaba adingabeei ere, berak esandako helbidera edo beste tokiren batera
(senitartekoen etxera, lagunenera, etab.). Ertzaintzak premiazkoa ikusten badu,
Gizarte Larrialdietarako Foru Zerbitzukoei deituko die, emakumeari epaitegira edo
osasun zentrora laguntzeko, arreta pertsonalizatua eta konfiantzazkoa izan dezan.
- Arreta prozesu guztian, eta beharrezkoa bada, Dualia itzulpen zerbitzua erabiliko
da, emakumearekin izan beharreko komunikazioa erraztu eta bermatzeko, zein
hizkuntza erabiltzen duen kontuan harturik.

Adingabeentzako arreta:
- Biktimak bere ardurapean adingaberen bat badu, zaindu ezin duen tartean, berak
izendatutako pertsonaren edo familiako beste norbaiten esku utziko da adingabea;
hori

posible

ez

bada,

Foru

Aldundiko

adingabeen

zerbitzura

edo

Larrialdietarako Foru Zerbitzura deituko da, adingabeen kargu egin daitezen.
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Esku hartzea sexu eraso kasuetan
- Sexu erasoa edo abusua gertatu berria bada, gertaera neutralizatu eta biktimari
arreta emango zaio. Jarraian, emakumea Mendaroko Ospitaleko larrialdietarako
zerbitzura eramango da. Aldez aurretik, telefonoz deituko zaie, eta ospitalean
dagoen bitartean, emakumearekin egon beharko da.
- Biktimari ez garbitzeko eta arroparik ez aldatzeko esango zaio, eta aho bidezko
erasorik gertatu bada, ez jan eta ez edateko ere adieraziko zaio, egon daitezkeen
aztarnak ez desagertzeko, hala bada, prozesu judizialean erabili ahal izateko.
- Ospitalera eramaten badute, Ertzainek auzitegiko medikua ospitalera joateko
eskaera egingo dute, azterketa medikoa egin eta laginak hartzeko. Era berean,
auzitegiko medikuari gertakariari buruz eskura dauden datu guztien berri emango
zaio.
- Emakumeari baliabideei eta zerbitzuei buruzko informazioa emango zaio, kontuan
izanda egoera emozionala eta informazioa barneratzeko ahalmena.
- Biktimari ez zaio aitorpenik hartuko osasun arloko langileek azterketa egin eta
bere behar pertsonalak ase arte.

Koordinazioa Udaltzaingoarekin
- Udaltzaingoak ez badu biktimari buruzko daturik, Ertzaintzak behar dituen datuak
emango dizkio (babes aginduak, helbideak, etab) emailen bidez.

Informazioa ematea eta Gizarte Zerbitzuetara bideratzea
Emakumeari eskubideen eta baliabideen informazioa emango zaio idatziz.
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a. Zerbitzu espezializatuak
- Era berean, biktimari jakinaraziko zaio arreta espezializatua eskaintzeko Gizarte
Zerbitzuetan dauden baliabideak zeintzuk diren (harrera-etxeak, laguntza juridikoa
eta psikologikoa jasotzeko programak...). Nolanahi ere, biktimari ematen zaion
informazioaz gain, oso garrantzitsua izango da kasua Gizarte Zerbitzuetara
bideratzen saiatzea.
- Emakumeari proposatuko zaio Gizarte Zerbitzuekin harremanetan jartzea, bai
telefonoz, bai bertaratuta. Emakumeak baiezkoa ematen badu, (momentuan edo
ertzainekin egon ondoren), Gizarte Zerbitzuei komunikatuko zaie, emakumeari
ahalik eta azkarren deitzeko.

b. Kautelazko babes neurriak
- Biktimari kautelazko babes neurriak eskatzeko aukeraren inguruko informazioa
emango zaio; besteak beste, erasotzaileari debekatzea leku jakin batean, auzo,
herri, probintzia edo beste toki erakunde batean edo Autonomia Erkidegoan bizitzea
edo hara joatea. (Prozedura Kriminaleko Legearen 13. eta 544 bis artikulua).
Biktimari, horrez gain, informazioa emango zaio honakoen inguruan: Prozedura
Kriminaleko Legearen 544 artikuluan aurreikusitako babesteko agindua eskatzeko
aukera, ofizioko abokatua eskatzeko aukera, doako laguntza juridikoa eskatzeko
aukera eta eskura dauden diru-laguntzak.

c. Adostasun informatua
- Emakumeari adostasun idatzia eskatuko zaio Ertzaintzari emandako datuak
Gizarte Zerbitzuek partekatzeko, betiere argi utzita informazioa partekatzea berari
arreta hobea eta osoa emateko dela. Era berean, Gizarte Zerbitzuei biktimari arreta
hobetzeko beharrezkoa den informazioa eskatuko zaie idatziz. Eskaera biak eredu
hauen

araberakoak

izango

dira:

izaera

pertsonaleko

datuak

erabiltzeko

adostasunaren akta eta etxeko edota genero indarkeriaren biktimei buruzko
informazio eskaera.
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Esku hartze prozesuaren jarraipena eta amaiera:
Biktimarentzako tratamendua eta laguntza arautzen duten Jarduketako Jarraibideak
izango dira kontuan tratamendurako (IN0029), eta VG/VD Espedienteari buruzko
IN0027, espedientea amaitzeko eta ixteko.
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II.5. OSASUN ZENTROA

Osasun arloko langileek kasu bakoitzari dagokion jarraibideari ekingo diote eta beti
kontu

handiz

ibiliko

dira,

emakumearen

intimitatea

eta

konfidentzialtasuna

bermatzeko neurriak hartuz.
Genero indarkeriarako jarraibideak
a. Genero indarkeriaren aurrean nola jokatu Lehen mailako arretan
Elgoibarko Osasun Zentroan, Lehen mailako arreta zerbitzua 8:00etatik 20:00etara
dago, astelehenetik ostiralera.
•

Biktimaren lesioek esku hartze espezializatua behar badute, anbulantziari
deitu eta Mendaroko Ospitalera eramango da.

•

Osasun arloko langileek pertsona bat genero indarkeriaren biktima izan
daitekeenaren susmoa dutenean edo hori pentsarazteko aztarnak topatzen
dituztenean, genero indarkeria gertatu ote den baieztatu edo aukera hori
baztertu beharko dute. Horregatik, garrantzitsua da osasun arloko langileek
pertsona batek genero indarkeria jasan duela pentsarazten duten zantzuak
eta sintomak zein izan daitezkeen jakitea, eta kontsultan adi egotea kasu
horiek identifikatzeko2.

•

Biktimak ez baditu nahi gertaerak salatu edo babes neurriak eskatu,
motibatzeko esango zaio salatzea ez dela derrigorra, baina tresna ona dela
indarkeriarekin

amaitzeko

eta

genero

indarkeria

jasaten

duten

emakumeentzako babes baliabideak izateko. Horrezaz gain, esango zaio
profesionalak derrigortuta daudela legez Epaitegiari gertatutakoaren berri
ematera3.
•

Emakumeari komentatu eta genero indarkeria jasotzen duela onartzen badu,
azterketa zehatza egin beharko zaio, izan litzakeen lesioak antzemateko eta
bere egoera emozionala baloratzeko. Zein azterketa eta zertarako egingo

2

Genero indarkeriaren biktima diren emakume ia guztiak indarkeria jasaten hasi eta handik
urte betera joaten dira osasun zentrora. Horregatik, osasun arloaren lana funtsezkoa da
biktimak arin sumatu eta identifikatzeko.
3
Etxeko tratu txarrei eta emakumeen aurkako sexu indarkeriari aurre egiteko Osasun
Protokoloa.
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zaizkion

jakinarazi

beharko

zaio.

Gainera,

eskura

dituen

laguntzeko

baliabideen berri emango zaio.
•

Emakumeak ez badu onartzen genero indarkeria jasaten dagoela, esku
hartzea historia klinikoan erregistratuko da, eta arreta berezia eskainiko zaie
antzemandako arazo fisikoei, psikologikoei eta sozialei. Gainera, jarraipen
bisitaldiak egiteko aukera eskainiko da, medikua-pazientea harremana
sendotzeko. Arreta berezia emango zaio emakumeak bizi duen indarkeriazko
egoerari.

- Pediatrak edota lehen mailako arretako osasun zerbitzuek umeren edo neraberen
bat premiazko babesgabetze larriren batean dagoela susmatzen baldin badute,
sexu abusu baten edo tratu txar baten ondorio izan daitezkeen lesioak daudelako,
horren berri emango dute, ondoren adieraziko diren jarraibideen arabera:

Gertakariak ondorengoei adieraziko dizkiete:
1. 8:00etatik 15:00etara (astelehenetik ostiralera)
• Eibarko Epaitegiari (berehala). Horretarako lesioei buruzko txostena bidaliko
da, baldin badago. Bidalketa egiaztatzeko telefono dei bat egingo da.
•

Haurrentzako eta Nerabeentzako Eskualdeko Taldeei (EZIA) (gehienez ere,
24 orduko epean). Lesioei buruzko txostena beteta bidaliko da (baldin
badago), posta elektronikoz edo faxez. Bidalketa hori egiaztatzeko telefonoz
deituko da.

Hau da, bi jakinarazpen egingo dira, eta telefono bidez egiaztatuko da Epaitegiak
eta EZIAk jakinarazpenak jaso dituztela.

2. 15:00etatik 21:00etara

• Epaitegiari (berehala). Horretarako lesioei buruzko txostena bidaliko da,
baldin badago. Bidalketa egiaztatzeko telefono dei bat egingo da.
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•

Gizarte Larrialdietarako Foru Zerbitzuari (SFUS), Donostian bizi ez direnen
kasuetan. Abisua berehala eman beharko da, eta horretarako, Epaitegira
helarazi den dokumentazio bera igorriko da.

•

Donostian bizi direnen kasuetan, Epaitegira helarazi den dokumentazio bera
bidaliko da Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzura (SMUS).

Hau da, bi jakinarazpen egingo dira, eta telefonoz egiaztatuko da Epaitegiak eta
SFUSek edo SMUSek jakinarazpenak jaso dituztela.
•

122 zenbakira ere deitu ahal izango da, baldin eta berehala esku-hartzeko
bezalako larrialdi bat bada.

Kasu

guztietan,

lehen

esku

hartzea

amaitu

ondoren,

hurrengoak

gizarte

zerbitzuekin koordinatuko dira eredu normalizatu baten bidez eta emakumearen
edo tutoreen baimenarekin. Horrela, laguntza zabalago izango du.
b. Genero indarkeriaren aurrean nola jokatu Larrialdi zerbitzuetan
Lehen Arretaz kanpoko osasun zerbitzua 17:00etatik eta 00:00ak arte da,
astelehenetik ostiralera. Asteburuetan, zerbitzua larunbatean hasten da, 08:00etan,
eta astelehenean amaitzen da, 00:00etan.
• Osasun laguntza dagokion jarduera terapeutikoen planari ekinez emango da.
Kasua aztertu ondoren, biktimak lesio fisiko edo psikiko larriak baditu,
Mendaroko Ospitalera eramango dute anbulantziaz.
• Laguntza emateaz amaitu eta, hala behar denean, dagokion tratamendua
jarri ondoren, alor administratiboei eta legalei ekingo zaie.
• Biktimak salaketa jarri nahi badu, EAG -k lesioen partea beteko du (eredua
osasun Protokoloan dago, etxeko tratu txarren eta emakumeenganako sexu
indarkeriaren aurka Osakidetzak 2008ko irailean atera zuen Protokoloan).
•

Lesioen partea bete ostean, biktimari irakurri eta kopia bat bidaliko zaie:
a. Kopia bat bidaliko da Eibarko Lehen Entzunaldiko eta Instrukzioko
Epaitegira osasun protokoloko “Bidalketa-txostena” eredua erabilita.
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b. Historia klinikoari, “bidalketa txostenaren” kopia batekin batera.
c. Biktimari, horrek bere segurtasun
duenean

izan

ezik;

pertsonala

horrelakoetan,

arriskuan

konfiantza

duen

jartzen
norbait

izendatzeko esango zaio, hark dokumentuak jaso ditzan.
•

Beharrezkoa bada, Ertzaintzari deituko zaio, akonpainamendua egiteko eta
salaketa jartzeko prozedura ahalbideratzeko.

• Biktimak ez baditu nahi gertaerak salatu edo babes neurriak eskatu,
motibatzeko esango zaio salatzea ez dela nahitaezkoa, baina tresna ona dela
indarkeriarekin

amaitzeko

eta

genero

indarkeria

jasaten

duten

emakumeentzako babes baliabideak izateko. Horrezaz gain, esango zaio
profesionalek behartuta daudela legez Epaitegiari gertatutakoaren berri
ematera6..4
• Emakumeak urgentziazko harrera behar badu, Osasun Zentrotik Ertzaintzara
deituko da, gestio guztiak egin eta Gizarte Larrialdietarako foru baliabidera
joan dadin. Ostatua ezin izango balitz egin zerbitzu horretan, emakumea
Eibarko pisura eramango dute, eta salbuespenetan,

Elgoibarko erabilera

anitzeko pisura (larrialdi orokorrak).
• Lehen esku hartzea Larrialdietarako Zerbitzuetan izan denean, mediku
txostena idatzi eta emakumeari emango zaio, medikuari edo erizainari eman
eta jarraipen egokia egiteko. Era berean, erreferentziazko medikuari edota
erizainari

telefonoz

deituko

zaie

esanez

euren

pazientea

genero

indarkeriaren biktima dela sumatu dutela. Aipatutako guztia emakumearen
baimenarekin egin behar da.
• Emakumeari eskura dituen baliabideei buruzko informazioa emango zaio:
laguntza juridikoa eta psikologikoa… Horretarako, gizarte baliabideen gida
erabiliko da.
-

Emakumearen

segurtasunerako

edo

osotasun

fisikorako

arriskua

badago,

Ertzaintzara edo Udaltzaingora deituko da, ahalik eta arinen bertaratzeko.

46 Etxeko tratu txarrei eta emakumeen aurkako sexu indarkeriari aurre egiteko Osasun Protokoloa
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Sexu erasoentzako jarraibideak
a. Sexu erasoa edo abusua gertatu berri denean nola jokatu (72 ordu baino
gutxiago7)5
•

Biktima ahal denik arinen Mendaroko Ospitalera eramango da, azterketa
ginekologikoa egin eta laginak izateko. Ospitaleak salaketa judiziala
jarriko du martxan.

b. Sexu erasoa edo abusua gertatu berria ez denean nola jokatu (72 ordu baino
gehiago8)6

•

Horrelakoetan izaten diren kalte eta lesio fisiko eta psikikoak arintzen
lagunduko zaio, dagokion jarduera terapeutikoen plana abian jarriz.

•

Laguntza emateko ekintzak burututa, hala behar denean, dagokion
tratamendua jarri ondoren, Osasun Protokoloan dagoen lesio partearen
eredua beteko da

5

7 Muga hori ezin da zehatz-mehatz ulertu, egon baitaitezke zenbait egoera muga handutzea eskatzen
dutenak.
6
8 Muga hori ezin da zehatz-mehatz ulertu, izan ere, pasatako denbora 72 ordu horiek gainditzen
duenean, eta lagin biologikoak jasotzeko susmoak daudenean, erasoa edota berriki gertatutako sexu
gehiegikeriaren kasuan bezala jardun behar da.
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II.6. BERDINTASUN SAILA

Berdintasun Sailaren eginkizunak

- Berdintasun Sailaren ardura izango da genero indarkeria eta sexu erasoak
prebenitzeko eta sentsibilizatzeko jarduerak bat etortzea Gizarte Zerbitzuen eta
Udaltzaingoaren esku hartzeekin.
- Udaltzaingoak eta Gizarte Zerbitzuak hiru hilero artatutako kasuen berri emango
diote Berdintasun Sailari. Informazioa posta elektronikoz eskatuko da.
- Berdintasun Sailak hiruhileko batzarraren deialdia egingo du, urtean egindako
lana baloratzeko eta egin beharrekoa aurreikusteko. Batzarrean Udaltzaingoak,
Gizarte Zerbitzuak eta Berdintasun Sailak hartuko dute parte.
- Aipatutako batzarrean, jarduerarako protokoloa ere berraztertuko da, arreta
hobetu eta garatu beharreko arloak garatzeko eta protokoloari hobekuntzak eta
aldaketak gehitzeko.
- Berdintasun Sailak prebentzioari, sentsibilizazioari eta emakumeen jabetzeari
lotutako programen berri emango die Gizarte Zerbitzuei, beraiek ere programa
horiek eskaini ahal izateko. Informazioa posta elektronikoz bidaliko zaie eta, kasu
bakoitzean, baloratu eta erabaki egingo da bestelako euskarrietan ere bidaltzea
(papera, liburuxkak, kartelak, pegatinak, gidak, cd, dvd, etab.).
- Berdintasun Sailak genero indarkeria edota sexu eraso kasuen berri badu,
inplikatuta dauden sailei jakinaraziko die, denen artean, kasuaren jarraipen egokia
eta eraginkorra egin dezaten, baldin eta biktimak horretarako baimena ematen
badu.
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Baliabideei buruzko informazioa:
-

Berdintasun

Sailak

genero

indarkeria

eta

sexu

erasoak

gertatzen

diren

egoeretarako eskaintzen diren udal, foru, Erkidegoko eta Estatuko baliabideen berri
emango du (juridikoak, psikologikoak, ekonomikoak, gizarte hezitzaileak, bizitokia,
lana, etxebizitza eta abarren ingurukoak), eta genero indarkeriaren edo sexu
erasoen biktima den emakumeari eskainiko dio.

Erakunde arteko Koordinazio mahai teknikoa biltzeko deia
Koordinazio mahaiaren ohiko bileretarako deialdiak egin: eguneko gai ordena
aurkeztu, bilera antolatu eta akta jaso Berdintasun Sailaren ardura izango da. Era
berean, mahaikideen eskaerak jasoko ditu aparteko bilerak deitzeko.
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II.7. IKASTETXEAK

Ikastetxeek, hezkuntza-eragileak izanik, berebiziko zeregina dute genero-indarkeria
prebenitzeko. Gainera, bazterrezina den konpromisoa daukate, gerta daitezkeen
kasu guztiak ahalik eta azkarren antzemateko eta horiek guztiak era egokian
artatzeko.

Ekintzak

Genero-indarkeria

prebenitzeko,

eta

Azaroaren

25a

(emakumeenganako

indarkeriaren nazioarteko eguna) kontuan hartuta, Hezkuntza, Hizkuntza Politika
eta Kultura Saila, honako ekintzez arduratuko da, besteak beste:

1. Ikasleek “Beldur Barik” programan parte hartzea.
2. Ikastetxeetan emakumeenganako indarkeria gutxiesteko ekintzak bultzatzea,
baita indarkeria hori bistaratzeko eta horri buruzko hausnarketa sortzeko ekintzak
ere.
Prozedura
Detekzio goiztiarrari begira, eta kasu bakoitzari dagokion arreta ahalik eta egokiena
izan dadin, hezkuntza-arloak esku-hartze espezifikoa7 izango du aurreikusten diren
ustezko egoera bi hauetan:

7

Arlo honetarako (hezkuntzarako) jarduera protokoloa zehazteko, honako iturriak erabili ditugu: Etxeko tratu
txarrak eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko Erakundeen arteko II Akordioa;
Ikastetxeetan berdinen arteko indarkeria gertatzen denean jarduteko gida. Esku-hartzea gidatzen duten printzipioak
honakoak dira: Prebentzioaren garrantzia; Urgentziazko esku-hartzeak; esku-hartze koordinatua eta isilpekoa.
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A) Hezkuntza-komunitateko kideren batek, ikasle batek genero-indarkeria edo
sexu-erasoak jasaten dituela jakin duenean, edo jasaten dituelako susmo sendoa
duenean:
•

Erasotzailea hezkuntza-zentroko ikasle bat bada, honakoak izango dira
jarraibideak:

1. Ikastetxearen nahiz ikasleen identifikazio-datuak eta erasoari (eraso-mota
eta larritasun-maila) buruzko informazioa jasotzea.
2. Lehen analisia egitea eta urgentziazko esku-hartzeak planifikatzea. Eskuhartzeak erasoa jasan duen ikaslearen berehalako segurtasuna bermatuko
du,

eta

esku-hartzearen

barruan,

erasotzaileari

dagozkion

neurri

zuzentzaileak ezarriko dizkio.
3. Familiekin harremanetan jartzea, egoerari buruzko informazio gehiago
jasotzeko;

familiei hartutako neurriei buruzko informazioa ematea, eta

salaketa jarri ahal dela azaltzea.
4. Informazio osoa lortzea, aztertzea eta kontrastatzea.
5. Informazioa kontuan hartuta, tratu txarrik egon den ala ez zehaztea, eta
horri erantzuteko hezkuntza-neurriak hartzea.

•

Tratu txarra egon bada:

1. Hezkuntza-ikuskaritzari horren berri ematea (larritasun-mailaren arabera,
bestelako instantzia batzuei ere horren berri ematea: gizarte-zerbitzuak,
fiskaltza).
2. Lantalde bat osatu ostean, Jarduera Plan bat egitea. Horren bidez, dauden
datuak aztertu eta hartuko diren neurriak zehaztuko dira, eta inplikatutako
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pertsona guztiekin burutuko diren ekintzak planifikatuko dira (biktimarekin,
erasotzailearekin, lekukoekin, familiekin eta hezkuntza-taldearekin).
3. Familiari hartuko diren neurriei buruzko informazioa ematea.
4. Hartutako neurrien jarraipena eta ebaluazioa egitea.

•

Erasotzailea ikastetxeko langileren bat baldin bada:

Ikastetxeko

zuzendaritzak

berehala

emango

du

horren

berri

hezkuntza-

ikuskaritzan. Biktimari edota horren familiari, hezkuntza-arloak eskaini ahal dizkien
zerbitzuak eta prestazioak jasotzeko eskubideei buruzko informazioa emango zaie.

•

Erasotzailea senideren bat edo ikastetxeko langilea ez den pertsonaren bat
baldin bada.

Egoera aztertu eta ebaluatu egingo da, eta delituaren zantzuak daudela uste izanez
gero, Hezkuntza-ikuskaritzara joko da horren berri emateko. Halaber, Gizartezerbitzuei eta Fiskaltzari ere emango zaie horren berri. Gainera, biktimari eta
horren familiari hezkuntza-arloak eskaini ahal dizkien zerbitzuak eta prestazioak
jasotzeko eskubideei buruzko informazioa emango zaie.

B) Hezkuntza-komunitateko kideren batek, ikasleren baten amak genero-indarkeria
edo sexu-erasoak jasaten dituela dakienean, edo horren susmo sendoa daukanean,
aurreko egoeran azaldutako prozedura berbera erabiliko da.
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II.8. LANBIDE

a. Erabiltzaileren baten aurkako indarkeria kasuen aurrean burutu beharreko
premiazko jarduera.

Lanbideren bulegoetan tramiteren bat egiten ari diren bitartean, erabiltzaileak edo
arreta egiten duen langileak euren aurkako arriskuren bat sumatzen baldin badute,
2008ko data duen Jarduera Protokoloaren arabera, Eibarko Ertzaintzaren poliziaetxera deituko dute berehala, genero indarkeriaren ustezko kasu bat gertatzen ari
dela aditzera emateko.

b. Erabiltzaile baten aurkako genero indarkeria kasuen aurrean burutu beharreko
jarduera.

- Zerbitzu honetara bertaratu eta genero indarkeria jasaten dutela dioten
emakumeei edo mota honetako indarkeriaren biktima direla egiaztatzen dutenei,
bulego

honetako

arlo

guztiek,

aditzera

emango

diete

badagoela

genero

indarkeriazko kasuez arduratzen den tutore bat, beraiei arreta eskaintzeko. Unean
bertan hitzordua eskatzeko aukera izango da, edo bestela, emakumeek nahi
dutenean.

- Tutoreak dauden zerbitzuen eta baliabideen berri emango du, edota enplegua
aktiboki bilatzeko aholkua emango du. Ondoren, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin
elkarlanean lan egingo du, artatutako emakumeak baimena sinatu ondoren.

- Sarrerak Bermatzeko Errenta eskatzeko elkarrizketen bidez, bulegoko langileek
genero indarkeriaren biktima izan daitezkeen emakumeak antzematen badituzte,
genero indarkeria kasuez arduratzen den tutorearengana bideratuko dituzte.
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Emakumeari GLE bat ematen bazaio, honek Gizarteratzeko Hitzarmen bat sinatuko
du8, eta Legearen baitan ezartzen diren jarraipenak egingo dira.

Hitzarmen honen bitartez, Udaleko Gizarte Zerbitzuekin batera emakumearen
espedientea aztertuko da, kasuaren jarraipena egin ahal izateko. Jarraipen hori
genero indarkeriazko kasuen espedienteez arduratzen den Elgoibarko Lanbideren
aholkulariarekin batera egingo da.

8

18/2008 Legea, abenduaren 28koa, Diru-sarrerak Bermatzeko azaroaren 24ko 4/2011
Legearen bidez aldatua.
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III. KOORDINAZIO MEKANISMOAK
Erakundeen arteko koordinazio mahaia biktimekin esku hartzen duten instantzia
guztietako profesionalez

osatuta

egongo da:

Berdintasuna, Gizarte Ekintza,

Udaltzaingoa, Ertzaintza, Osasun Arloa eta Hezkuntza.
Berdintasun teknikaria izango da Koordinazio Taldearen bilera deiak egiteaz
arduratuko dena. Era berean, Elgoibarren gertatu diren, eta aldez aurretik beste
instantzia batzuetatik berari bidali dizkioten genero indarkeriaren inguruko datuak
biltzea eta aurkeztea ere izango da bere ardura.
Honakoak izango dira aldarrikatuko dituzten helburuak:
•

Herrian artatzen diren genero indarkeriaren edota sexu erasoen inguruko
informazioa egiaztatzeko gune teknikoa izatea.

•

Urtero laguntza eskatzen duten biktimei arreta berezia eskaintza, joerak,
premiak edo, hala badagokio, baliabide berezien beharrak antzemateko.

•

Erregistroa egiteko edota datuak sistematizatzeko erarik egokiena adostuko
da. Horretarako, irizpide erkideak erabiliko dira zerbitzuetatik sortu den
informazioaren azterketa konparatiboa egin ahal izateko.

•

Antzemandako arazoak aztertuko dira, baita emakumeak protokolo honetan
jasotako jarduera printzipioen arabera artatzen ez dituzten prozedurak ere,
horiek berrikusteko eta, hala badagokio, hobetzeko.

Funtzionamendua:
•

Urtean ohiko bi bilera egingo dira (otsailean eta irailean) eta, inguruabarren
arabera, beharrezkoak diren ezohiko bilera guztiak. Hala, kasu hauetan,
Berdintasun teknikariaren bitartez, erakunde bakar batek eskatuta, mahaia
deitu ahal izango da.

•

Bileraren deialdia eta antolakuntza Berdintasun teknikariaren ardurapean
egongo dira.

•

Alderdi biren arteko edo alderdi askoren arteko bilerak egingo dira, kasu
bakoitzaren eta tartean dauden erakundeek eskatzen dutenaren arabera.
Jarduera horiek eta lortutako emaitzak Koordinazio Mahaian azalduko dira.

50

Genero indarkeriaren eta sexu erasoen biktima diren emakumeei arreta hobea emateko udal
jarduerarako eta erakundeen arteko koordinaziorako protokoloa

•

Dagokion udal batzorde informatzaileari Koordinazio Mahaian burutu den
prozesuari buruzko informazioa emango zaio, behin Mahaia bildu ostean.
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IV. UDALAREN ADIERAZPENAK ETA EKINTZA PUBLIKOAK

Elgoibarko Udalaren eta bere agintari eskudunen betebeharra eta konpromisoa da
genero

indarkeriaren

aurkako

kultura

sortzeko

egin

beharreko

jarduerak

antolatzea. Hori lortzeko, Elgoibarren sor daitezkeen indarkeria egoerei erantzun
proportzionatua eta egokia eman behar zaie:
1. Genero indarkeriaren biktimei zuzeneko elkartasuna adieraziko zaie, haiekin esku
hartzen duen talde teknikoak komenigarria dela erabakitzen duenean.
2. Emakumeen aurkako indarkeria gaitzetsiko du, biktimek, familiakoek edo
emakumeen elkarteek horrela eskatzen badute.
3. Dei egingo die herritarrei parte hartzeko indarkeriaren aurkako eta emakumeei
babesa emateko ekintzetan, emakumeak, familiak edo bere elkarteak horrela
eskatuz gero, baita emakumeek edo bestelako elkarteek herrian egiten dituzten
deialdietan ere.
4. Dei egingo die herritarrei beraien gaitzespena adieraz dezaten, manifestazio
publikoetan edo, genero indarkeriaren edo sexu erasoen ondorioz, emakume bat
hiltzen bada, horren aurkako adierazpena egiten, betiere, emakumearen eta bere
familiaren pribatutasun eskubidea errespetatuz.
5. Urtero, azaroaren 25ean, sentsibilizazio jardueren barruan, udal agintariek
emakumeen aurkako indarkeriari buruzko adierazpen/manifestazio publikoa egingo
dute.
6. Berdinsarean, berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren
aurkako Euskal Herriko udalen sarean, hartuko du parte, baita beharrezkoak diren
beste kanpaina batzuetan ere.
7. Kanpainen bidez, eta inplementatzea beharrezko diren ekintzen bitartez.
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ELGOIBARREN GENERO-INDARKERIAREN EDO SEXU-ERASOEN ONDORIOZ
EMAKUMEA HILTZEN DENERAKO PROZEDURA

Emakundek Elgoibarko emakume bat genero indarkeria, sexu erasoa edo gainerako
indarkeria sexista dela eta hil dutela jakinaraziz gero:
1. Alkateak Osoko Bilkurarako deia egingo du, heriotza gaitzesteko adierazpen
instituzionala onartuko du eta dei egingo die herritarrei parte har dezaten egoki
irizten dioten ekintzetan (elkarretaratzea, manifestazioa, edo bestelakoak).
2. Alkatea edo eskuduntza duena biktimaren familiarekin harremanetan jarriko da
beharrezkoa den laguntza eskaintzeko: laguntza legala; laguntza psikologikoa krisi
egoeretarako edo doluan laguntzeko; laguntza ekonomikoa, beharrezkoa bada;
gorpua aberritu behar bada, laguntza eman; gainerako familiakoei informazioa
ematea, bai estatuan bai kanpoan bizi direnei, etab. Genero indarkeriak eta sexu
erasoek hildako emakumeen familien jarraipena egingo da, kasuan-kasuan behar
dituzten baliabideak emateko.
3. Hildako emakumearen seme-alabak eta bestelako familiakoak indarkeriaren
biktima zuzenak dira, beraz, aitortza publikoa behar dute, estigmatizazioaren aurka
egiteko eta aurrera egin dezaten. Horretarako, Udalak aitortzarako ekintzak
bultzatuko ditu, biktimak indarkeriarekin amaitzeko egindako borroka pertsonalaren
aitortzarako.
4. Udalak, egoki iritziz gero, herri akzioa erabiliko du.
5. Alkateak edo honek eskuordetzen duen pertsonak hitz egingo du prentsarekin,
informazio zehatza eta egokia izatea bermatzeko.
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1. ANEXOA

ESKU HARTZEAREN FLUJOGRAMA

54

BIKTIMEKIN ESKU HARTZEA

HARRERA

GUNE EGOKI BATEAN BIKTIMAREKIN ENPATIZATU
POLIZIA ETORTZEKO ESKATU
BIKTIMAREN EGOERA FISIKO ETA EMOZIONALA BALORATU

OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN

OSASUN ZENTRORA LAGUNDU

BITARTEZ (JARRAIPENA EGINGO DUTE)

LARRIALDIKO HARRERA BEHAR BADU

UDALTZAINGOAREN EDO
ERTZAINTZAREN BITARTEZ
INFORMAZIO GUZTIA JASO ELKARRIZKETA – ENTZUKETA KASUAN
(8.5 fitxa)
ARRETA JURIDIKOA

EMAKUMEARENTZAKO ARRETA

BIKTIMA GUZTIAK INFORMATU ESKUBIDEEZ, DAUDEN BALIABIDEEZ (fitxa 8.1 eta

PSIKOLOGIKOA

8.4) BAITA OFIZIOZKO SALAKETAREN AUKERAZ ERE.

LAGUNTZA
EKONOMIKOA,
ETXEBIZITZA…

SEME-ALABENTZAKO
LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA

LEHEN ARRETA OINARRIZKO

ARRETA EMATEN DUEN ERAKUNDEAK OINARRIZKO GIZARTE

GIZARTE ZERBITZUETAN

ZERBITZUETARA BIDERATU BEHAR DU
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EMAKUMEA OGZen BITARTEZ BALDIN

BEHARREZKO INFORMAZIOA

BADATOR

OSATU GAINERAKO
ZERBITZUEKIN

EMAKUMEAK SALATZEA ERABAKI DU
ETA LAGUNTZA PROZESUA MARTXAN
JARRI

EMAKUMEAK EZ BADU SALAKETA
JARRI NAHI EDO EZ BADU
AITORTZEN BIKTIMA DELA

BALIABIDEAK ESKAINI( 8.1 ETA 8.4
fitxa) LAGUNTZA ETA BIKAIMAREKIN
ETA INGURUAREKIN LOTURA,
KASUAREN JARRAIPENA e.a.
KASU NABARMENA

SUSMOAK DAUDE BAINA

ADIERAZLEAK ARGIAK DIRA ETA

ADIERAZLEAK FALTA DIRA

EGOERA ARRISKUTSUA DA
BIKTIMARENTZAT
OFIZIOZ JARDUN
INFORMAZIOA
KONTRASTATU BESTE
PROFESIONAL BATZUEKINBIKTIMAREKIN LOTURA MANTENDU

UDALAZ GAINDIKO
KOORDINAZIO TALDEA

JARDUERA EGOKIA ZEHAZTU ERA
INTEGRALEAN
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LEHEN KONTAKTUA UDALTZAINGOAK
EGIN BADU

BIKTIMAREKIN ENPATIZATU
ETA BEHAR DUEN LAGUNTZA

LEHEN KONTAKTUA OSASUN

ESKAINI

ZENTROAREN BITARTEZ EGITEN
BADA

ERTZAINTZARA BIDERATU
EMAKUMEAK SALAKETA JARRI
KASU NABARMENA, LESIO

NAHI EZ BADU EDO EZ BADU

PARTEAREKIN ETA
EMAKUMEAK SALATZEN DU ETA
BALIABIDEEI BURUZKO

LARRIALDIKOZ

BIKTIMA DELA AITORTU NAHI
OFIZI

OZKO SALAKETA

INFORMAZIOA JASOTZEN DU.
fitxa 8.1.

LESIORIK GABEKO PARTE ARIN BATEN
SUSMOA DAGO

UDALTZAINGOAK EDO ERTZAINTZAK
INFORMAZIO ZEHATZA BIDALTZEN DU
OGZetara (biktimizazio bikoitza ekiditeko) 8.7.
fitxa

OGZetan INFORMATU (8.7. fitxa)
EMAKUMEAK ESKUBIDEEI ETA
BALIABIDEEI BURUZKO
INFORMAZIOA JASOTZEN DU (8.1.

GIZARTE LANGILEAK BIKTIMAREKIN
KONTAKTUAN JARRI: ENPATIZATU

eta 8.4. fitxa)

INFORMAZIOA

BERAREKIN, LAGUNTZA ETA BALIABIDEAK

KONTRASTATU BESTE

ESKAINI ETA KASUARI LEHENTASUNA EMAN

PROFESIONAL BATZUEKIN.
UDALAZ GAINDIKO
KOORDINAZIO TALDEA

EMAKUMEAK ONARTZEN DU ETA
LAGUNTZA PROZESUA HASTEN DA

JARDUERA EGOKIA ZEHAZTU MODU
INTEGRALEAN.

2. ANEXOA: BALIABIDEAK

Larrialdi zerbitzua: 112

Garrantzitsua da emakumeei adieraztea 112 era guztietako larrialdiak artatzen
dituen zerbitzua dela, eta ez informazio zerbitzu bat soilik. Horrexegatik, nahi
dutenean aktiba dezakete. Horretaz gain, emakumeei ondoko aholkua eman
dakieke: haien mugikorretan, markatze arineko 1. zenbakian jar dezatela 112
zerbitzua.

Telefono bidezko 24 orduko informazio zerbitzuak: 900 840 111

900 840 111 zenbakia Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailaren
menpe dago. 116 zenbakira deituta zerbitzu horretaz balia daiteke, baldin eta
emakumea EAEn bizi bada.
•

Genero indarkeria jasaten duten emakumeei zuzenduta dago: tratu txarrak;
sexu erasoak; sexua dela eta lanpostuan jasaten diren sexu jazarpenak;
sexu esplotazioa tarteko, emakumeen eroskeriaren biktimak.

•

Senideak eta biktimen gertuko pertsonak.

•

Komunitateko baliabideen edota GKEen profesionalak.

•

Gai honen inguruko informazioa jaso nahi duten herritar guztiak.

Urteko 365 egunetan eta 24 orduetan eskaintzen du zerbitzua. Bertan, genero
indarkeriarekin zerikusia duten hainbat arlotan prestakuntza eta esperientzia duten
profesionalak daude.

Zerbitzua 55 hizkuntzatan eskaintzen da, eta entzumen-desgaitasuna duten
pertsonei zuzendutako zerbitzua era badauka. Entzumen-desgaitasuna duten
pertsonentzako

zerbitzuak

txat

baten

antzera

funtzionatzen

du.

Dagoen

desberdintasuna da, arreta eskaintzen duen profesionalaren eta konexioa egiten
duen pertsonaren arteko harremana pribatua dela. Zerbitzu hau erabiltzeko, aski da
aplikazioa mugikorrean, PDAn edo testu telefonoan deskargatzea (horretarako,
gailuak, aplikazioak zerbitzu-hornitzaile baten bidez deskargatzeko aukera eman
behar du).
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•

Zerbitzuak arreta, babesa eta laguntza emozionala eskaintzen ditu.

•

Genero indarkeriako egoera baten aurrean nola jardun aholkatzen du eta
indarkeriari aurre egiteko prozesuan laguntzen du.

•

Emakumeak inguruan dituen eta eskura ditzakeen baliabide edota zerbitzu
guztiei buruzko informazio osoa eskaintzen du: gizarte zerbitzuak, osasun
zerbitzuak, judizialak, polizialak eta abar.

•

Biktimarentzat egokiena den baliabidearekiko hitzordua egiten laguntzen du.

Garrantzitsua da emakumeei ondorengoa aditzera ematea: telefono honetara dei
egiten badute, ez dezatela telefonoaren ordainagirian honen aztarnarik utzi.

Gizarte Politikako Saila. 943113176/ 943112572

Sail honek laguntza psikologikorako, epaiketa aurreko informazio sozio juridikorako
eta premiazko harrerarako baliabideak programatzen eta koordinatzen ditu. Era
berean, zerbitzu horiek eskuratzeko laguntza eskaintzen du. Zerbitzu horiek guztiak
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek kudeatzen dituzte, eta emakumeak ezin dira
koordinatzen dituen zerbitzuekin zuzenean harremanetan jarri.

- Arreta psikologikoaren baitan 19 saioko tratamendua eskaintzen da, eta
tratamendua beste 9 saio luza daiteke. Gipuzkoako Psikologoen Elkargoarekin
sinatutako hitzarmen baten bidez eskaintzen da. Luzapenak kasuari buruzko
txostena egin ostean adosten dira, baldin eta terapeuta eta Gizarte Politikako Saila
ados badaude.

Gipuzkoako Gizarte Larrialdietarako Foru Zerbitzua. 24 orduko arreta.
943 224 411

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Sailaren menpe dago, eta zerbitzu bat
du, indarkeria matxistak erasotako Gipuzkoako emakumeek segurtasun arloan
dituzten larrialdiei erantzuten diena. Donostian dago, eta bertara poliziari edo
Ertzaintzari deitu ostean joaten da. Hala, balorazioa egin ostean, egoera harrerabaliabidean sartzeko modukoa den erabakitzen da. Kasu horretan, biktimari eta
honen ardurapekoei zerbitzura laguntzen zaie.
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Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak itxita daudenean funtzionatzen du. Lanegunetan,
15:00etatik 8:00etara, eta larunbat eta igandetan, egun osoan. Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen ordutegi berean, akonpainamendu lanak egin ditzake oso larritzat jotzen
diren kasuetan.

Emakumeek ezin dute zuzenean eskuratu zerbitzu hau, baldin eta Gizarte Langileak
halakorik erabaki ez badu. Udaltzaingoak eta Ertzaintzak, ordea, abian jar dezakete
zerbitzu hau.

Larrialdietarako Harrera Egoitza: “Urrats”

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Sailaren menpe dago, eta bertan epe
laburreko eta ertaineko ostatu emateak kudeatzen dira. Baliabide hau Gipuzkoako
Gizarte Larrialdietako Foru Zerbitzuaren edo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen bidez
eskura daiteke. Behin emakume bat egoitzan sartu ostean, esku-hartze taldeak
akonpainamendu eta aholkularitza lanak egiten ditu, baliabide horretatik irteten den
arte, eta kasuaren jarraipena Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eskuetara itzultzen den
arte.

Laguntza juridikorako zerbitzua

EAEn Justizia Sailarekin eta Herri Administrazioarekin koordinatuta dago, eta
hitzarmenak sinatuta ditu hiru lurralde historikoetako Abokatuen Elkargoekin.
Genero

indarkeriaren

biktima

diren

emakumeek

(poliziaren

egoitzetan

edo

epaitegian) aholkularitza juridikoko zerbitzua, eta abokatuaren defentsa eta
laguntza eskatzen badituzte, berehala, ofiziozko abokatu bat izendatuko da,
Abokatuen Elkargoek, esparru bakoitzean, ezarrita dituzten txanda espezializatuen
baitan. Zerbitzu hau Ertzaintzan edo epaitegian jartzen dute abian. Emakumeei
aditzera eman behar zaie horretarako eskubidea badutela.

Abokatuaren laguntza salaketa eta babes agindua eskatu aurreko lehenengo eskuhartzean bakarrik da doakoa, baita, horiek aurkezteko laguntza eskaintzerako
orduan ere.
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Laguntza hau ez da doako justiziarekin nahasi behar. Emakumeak doako justizia
izateko eskubidea ere izan dezake, baldin eta eskaera egin eta hainbat baldintza
betetzen baditu. Abokatua berehala izendatzen baldin bada, eta eskabide hau
eskatzen ez den kasuan, edo azkenean, eskubide honi ezetz esaten zaion kasuan,
doako

justiziaren

onura

aldez

aurretik tramitatu

behar ez

bada, biktimak

abokatuaren eta prokuradorearen jardueraren ondorioz sortu diren ordainsariak
ordaindu beharko ditu.

Biktimari Laguntzeko Zerbitzua (SAV)

Zigorrak Betearazteko Zuzendaritzak delituen biktima direnen esku jartzen dituen
legelariez, gizarte langileez, eta psikologoez eratutako diziplina anitzeko taldeez
osatuta dago.

Justizia Sailaren eta Herri Administrazioaren esku dago, eta doako zerbitzua da,
hala nahi izanez gero eskura daitekeena. Gipuzkoan, Bergizarteratzeko Institutuak
(IRSE) kudeatzen du. Ez da genero indarkeriaren biktimek bakarrik erabil
dezaketen zerbitzua.

Ondoko zerbitzuak eskaintzen ditu:
•

Biktimei euren eskubideen eta lege prozedurei buruzko infomazioa
ematen die (erantzukizun zibila, doako laguntza juridikoa, zigoregintza, laguntza ekonomikoak, gizarte baliabideak eta abar).

•

Hasierako arreta zehatza (beharrezko tramiteak egiaztatzea,
baitezpadako neurriak, arazoari buruzko informazio zehatza, gizarte
eta osasun arloko sarera bideratzea, familiarekiko harremanak eta
abar).

•

Arreta jarraitua (informazio jarraitua, bilakaeraren jarraipena,
laguntza psikologikoa, gizarte zerbitzuetara bideratzea, epaitegietara
eta aitorpenetara laguntzea eta abar).

•

Babes

Agindua

duten

Biktimentzako

Laguntza

(Organo

Judizialen eta gizarte zerbitzuen arteko koordinazioa, biktimen
premien berri izatea, Epaitegira etengabeko informazioa bidaltzea).
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Donostia: Justizia Jauregia
Teresa de Calcuta plaza, 1
20012 Donostia-San Sebastián
Telefonoak.: 943 000 768
900 100 928 (doakoa)

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politikako Sailaren Gizarte
Zerbitzuetako Zuzendaritza.

Eusko Jaurlaritzaren mailan, gizarte indarkeriaren aloan dauden baliabideen
kudeaketa bateratua egiten du.

Gizarte Zerbitzuen arloan:
•

Ordainaldi bakarreko laguntza ekonomikoa genero indarkeriaren
biktima diren emakumeentzat.

•

Telefono bidezko 24 orduko Arreta Zerbitzua genero indarkeriaren
biktima diren emakumeentzat.

Enpleguaren arloan: (Lanbide)
• Genero indarkeriaren arloko tutore profesionala Lanbideren bulego
guztietan.
• Enplegagarritasuna
banakako

hobetzeko

informazioa

eta

laguntza
aholkularitza

ekonomikoei
genero

buruzko

indarkeriaren

biktima diren emakumeentzat. Lan arloko orientazioa eta banakako
ibilbideak.
• Hala badagokio, kasua beste zerbitzu batzuetara bideratzea (gizarte
zerbitzuetara edo bestelako zerbitzuetara).
• Udalerrietako gizarte langileekiko koordinazio teknikoa, ekintzak ez
bikoizteko, eta esku-hartzea eraginkorra izateko.
• Banakako ibilbideak genero indarkeriaren biktimen lan aktibaziorako.
Batik bat, autoestimua eta motibazioa lantzen dira, eta lehentasuna
ematen zaie genero indarkeriaren biktima diren emakumeei, eskura
ditzaketen enplegu eta prestakuntza programetan sar daitezen.
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Diru-sarrerak bermatzeko Errentaren arloan: (Lanbide)
•

Salbuetsita daude gizarteratze hitzarmena betetzetik.

•

Urtebeteko

antzinatasuna

erroldan

eta

benetako

egoitzan,

gainerako

herritarrei eskatzen zaizkien 3 urteekin alderatuta.
•

18 urte, gainerakoei eskatzen zaizkien 23 urteekin alderatuta.

•

Sarrerak direla-eta, urtebetez (bi urtera luza daiteke) aparteko bizikidetza
unitatetzat (BU) hartzea, baldin eta biktimak (edota horren ardurapean
dauden pertsonak), tratu txarren ondorioz, bere ohiko etxebizitza utzi eta
senideen edo beste pertsona batzuen etxera joan behar izan badu.

•

GLE jasotzerako orduan emandako gainerako prestazioak ez dira sarreratzat
hartuko, hain zuzen ere, genero indarkeriaren biktima direlako (genero
indarkeriagatiko Gizarteratzeko Errentza Aktiboa eta ordainaldi bakarreko
laguntza).

•

Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak salbuetsita egongo dira,
eskaera eskatu baino urtebete lehenago gutxienez, BU bat eratzeko ezarrita
dagoen baldintza betetzetik.

•

Genero indarkeriaren biktima diren eta aldi baterako harrera baliabideetan
dauden emakumeek, gainerako baldintzak betetzen badituzte, GLE jasotzeko
eskubidea izango dute, nahiz eta emakumeen oinarrizko mantenua harrera
baliabide horiek estali.

Etxebizitzen alokairuaren arloan

Alokairuko etxebizitza bat zuzenean esleitzea:

Genero indarkeriaren biktima diren emakume guztiei alokairuko etxebizitza bat
esleituko zaie. Kuota sarreren araberakoa izango da, eta urtero berrikusiko da.

Neurri hau kasu larrietan eta kasu berezietan ezarriko da, baldin eta hainbat
betebehar betetzen badira:
•

Eskatzailea udal edo foru etxebizitzen eta harrera zentroen erabiltzaile
izatea.

•

Etxebizitza eta zentroetan egoteko epea betetzea, eta horietan jarraitzea
ezinezkoa dela egiaztatzeak.
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•

Denbora batez etxebizitza bila aritzea eta ez lortzea. Halaber, kokatzen
lagunduko dion gizarte edo familia sarerik ez izatea.

Gainera, eskaera hori alkateak edo dagokion zinegotziak sinatu beharko du, eta
gizarte zerbitzu eskudunak egindako txosten baten bidez justifikatu beharko da.

Etxebiden, alokairuko araubidean, izena ematea:

•

10 puntu gehiago baremazio orokorrean.

•

Gutxieneko sarrerak egiaztatzetik salbuetsita.

•

Etxebizitza ez izatearen baldintza betetzetik salbuesteko aukera.

•

Eskaera aurkezten den udalerrietan erroldatuta egoteko
betebeharretik salbuetsita.

Arrisku egoeran, alokairuko etxebizitza aldatzeko aukerak.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
-

Unibertsitatez kanpoko eta unibertsitate bekak ematea.

-

Espediente akademikoak lekualdatzea.
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3. ANEXOA TELEFONO BALIAGARRIAK
INFORMAZIOA
ERAGILEA/ERAKUNDEA

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
(OGZ)

TELEFONOA /FAXa /E-MAILa

943 741008
ongizatea@elgoibar.net

Berdintasun Zerbitzua

94 3741050
berdintasuna@elgoibar.net

Udaltzaingoa

943 741394
udaltzaingoa@elgoibar.net

Ertzaintza Eibar

943 531700 / 943 531701
vdvg_eibar@ertzaintza.net

Eibarko Lehen Auzialdiko
eta Instrukzioko 2
zenbakiko Auzitegia
Eibarko Guardiako
Epaitegia
Elgoibarko Anbulatorioa
Mendaroko Ospitalea

SOS Deiak

Caritas

Haizea Emakume Taldea

943 03 34 01; Fax: 943 03 34
00 (9:00-14:00)

943 03 34 05

943 032610
Telefonogunea: 943 03 28 00
Larrialdiak: 943 03 28 22
112
943 447904–Hitz egiteko
arazoak dituzten pertsonentzako
faxa (Gipuzkoan)
943 740842

943 743342

Gizarte
Larrialdietarako
Foru Zerbitzua
943 224411
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 Lan egunak: 15:00 -8:00
 Larunbatak eta jai
egunak: egun osoa.
Udal Gizarte Zerbitzuak
abian ez daudenean.
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INFORMAZIOA
ERAGILEA/ERAKUNDEA

Delituaren
Laguntzeko
(DBLZ)

doako

Biktimari
Zerbitzua

TELEFONOA /FAXa /E-MAILa

900 100928 (doakoa)

Justizia
Sailaren
menpean
dago. Aldez aurretik hitzordua
hartu eta bertara joan behar
da. Araban eta Bizkaian ere
bai.
Ordutegia: 9:00 -14:00

Etxean tratu txarrak edo/eta
Sexu Erasoak jasaten dituzten
emakumeei
zuzendutako
Telefono bidezko Informazioa
(EAE)

900 840111
(doakoa)

Enplegu
eta
Gizarte
Politikarako Sailaren menpean
dago. 24 orduko telefono
bidezko arreta ematen da.

SATEVI

Estatu mailako 24 orduko
doako zerbitzua:
Indarkeria
sexista
jasaten
duten
emakumeei
zuzendutako
informazio
juridikoa
eta
baliabideei
buruzko
informazioa.

24 orduko laguntza juridikoko
zerbitzua, doakoa.
Donostiako
Gizarteratzeko
doako
Laguntza
Zerbitzua
(SAER)

Berdintasun
Ministerioaren
menpean
dago.
Arreta
gaztelaniaz,
euskara,
katalanez,
ingelesez
eta
frantsesez eskaintzen da.

016
900 116016 (entzumen arazoak
dituzten pertsonentzat)

Deia doakoa da eta ez da
fakturan
erregistratuta
gelditzen,
BAINA
BAI
TELEFONOAN,
FINKOAN
ZEIN
MUGIKORREAN.
HORREGATIK,
DEIA
EZABATU EGIN BEHARKO
DA.

902 103 908

Justizia
dago.

943 000769

Justizia
Sailaren
menpean
dago. Hiru lurraldeetan.
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