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1
Hitzaurrea
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Indarkeria matxistak egungo gizarteak duen arazorik lazgarrienetako bat izaten jarraitzen du.
Arazoa politikoa, ekonomikoa eta soziala da. Hala, arazo hau herritarron hezkuntza eta
sentsibilizaziotik hurreratzea ezinbestekoa ikusten da eta emakumeak erasotzen, zapaltzen, edo
diskriminatzen gaituzten jokabideak salatzea eta haien aurrean jokaera kritiko bat hartzea
beharrezkoa da.
Beraz, herriko erakunde eta eragileek ezin dugu egoera honen aurrean alde batera begiratu eta
dugun ardura saihestu, gure betebeharra izanik, eskura ditugun mekanismoak eta baliabideak
erabiltzea. Horregatik, Anoetan argi dugu indarkeriaren aurreko erantzunak ere ez duela soilik
erakundeen aldetik izan, baizik eta herriko talde, eragile sozial eta norbanakoen artean
artikulatzea guztiz estrategikoa dela.
Udal Protokolo honetan jasotzen diren neurriekin indarkeria sexistaren prebentzioa, detekzio
goiztiarra, babesa, erreparazioa eta beste hainbat aspektu hartuko dira kontuan. Aldez aurretik
Anoetako Udalak tokiko errealitatea ezagutzeko egindako diagnostikoak ez du bakarrik balio
izan emakumeok jasaten dugun indarkeria sexista aitortzeko, baita gizarte arazo honetan
inplikaturik dauden eragileen artean ikuspegi konpartitu bat lantzeko, ezagutzan sakontzeko eta
sentsibilizatzeko ere.
Jakin badakigu gaur eguneko gizartea anitza eta konplexua dela eta emakumeok pairatzen
dugun indarkeria sexista gizarte matxista baten isla dela, horretarako Farapirekin landu dugun
protokolo honek indarkeria hori ekiditeko tresna bihurtzea nahi dugu. Ez da prozesu baten
hasiera izan, dokumentu hau sortu aurretik ere Anoetan bazegoelako indarkeriaren inguruko
lanketa bat; eta ezta bukaera ere, gizartean eta Anoetan ematen diren aldaketa sozialetara
egokitzeko gaitasuna izango duen tresna bizi bat izango delako, etengabe moldatzeko joango
dena.
Anoetako Udalak Protokoloa osatzeko prozesuan parte hartu duten Anoetako Ikastola, Matraka
Emakume Taldea, Guretzako Emakume Taldea, udaleko teknikari eta zinegotziei bere esker ona
adierazi nahi die eta aurrerantzean ere Protokoloa gauzatzeko eginbeharreko lanketetan
bidelagun izateko hartu duten konpromisoa nabarmendu.
Bidean oztopo eta egoera lazgarriak izango direla jakinik ere, helburuak, hau da justizia sozialak,
merezi duela jakiteak ematen duen indarrarekin osatutako dokumentua aurkezten diogu
ANOETAKO HERRIARI.

Josune Eizmendi eta Saioa Tolosa
Azken bi legegintzaldietako Parekidetasun zinegotziak
Anoetan, 2020ko Abenduaren 4a

6

Anoetako koordinazio protokoloa – LABURTUTAKO TXOSTENA

2
Indarkeriari aurre
egiteko prozesuan
kontutan hartu
beharreko gakoak
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Txosten hau osatzeko saioetan parte hartu duten eragileek hala erabakita, honakoak lirateke
Anoetan indarkeria sexistari aurre egiterako orduan kontutan hartu beharreko gakoak eskuhartzea
feminista izan dadin:
 INFORMAZIOA eta EZAGUTZAN oinarritutako erabakiak:
Indarkeriari aurre egin nahi dion emakumea artatzeaz arduratuko den pertsonak, ahal dela
emakume batek, hortik aurrerako ibilbideen inguruko INFORMAZIOA izan dezala, baita
indarkeriari aurre egiteko prozesuetan eman ohi diren bizipen ezberdinen inguruko EZAGUTZA
ere.
o

Indarkeriari aurre egin nahi dion emakumeari existitzen diren aukera ezberdinak
erakutsiko dizkio: abantailak, zailtasunak… Bide batez, laguntza lortzeko existitzen diren
eragile eta baliabide ezberdinen inguruko informazioa emango dio.
Horretarako, txosten honetako Tokiko errekurtsoen gidaz.

o

Pertsona horrek, emakumea artatzeaz arduratuko denak, argi izan beharko du
indarkeriari aurre egiteko norengana jo behar den, egoeraren arabera.

o

Bideratzeaz gain, garrantzitsua da erakunde/espazio ezberdinetan emango diren urrats
nagusiak zeintzu diren ezagutzea, emakumeari hauen berri eman eta emakumeari bere
prozesuaz jabetzen laguntzeko.

Oso garrantzitsua da indarkeriari aurre egin nahi dion emakumeak hartuko dituen erabakiak
modu kontziente eta informatu batean hartzea, eta bide batez, prozesua bera ahalduntzailea
izatea. Horretarako, ibilbide ezberdinen, indarkeriari aurre egiteko modu ezberdinen, eta
baliabide ezberdinen inguruko ahalik eta informazio osatuena izatea behar-beharrezkoa da.
 JABEKUNTZA eta ERRESPETUA helburu duten prozesuak:
Informazioa emateaz gainera, oinarrizkoa da artatzea nola ematen den. Beraz, erasoa pairatu
duen emakumearekiko hartu-emanean honako irizpide hauek hartuko dira kontutan:
o

EZ EPAITZEA:
Emakume bat erasotua denean, eraso horri ez zaio garrantzirik kenduko. Gertatutakoa
kontatzen ari delarik egingo zaizkion galdera edo jarreren bitartez erasotua epaitzea
ekidin beharko da, neutraltasun bat mantenduz. Horretarako, sekula ez da erasotuaren
hitza zalantzan jarriko. Gainera, emakumeak izan dezakeen itxura, jarrera, jatorri,
janzkera edota bestelako ezaugarriengatik epaitzea ere ekidin beharko da.
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o

BERE HITZA ETA NAHIA ERRESPETATZEA:
Lehenengo artatzearen ondoren, aukera ezberdinen inguruko informazioa eta azalpenak
eman zaizkionean, hartzen dituen erabakiak errespetatuko dira. Indarkeriari aurre
egiteko prozesuarekin aurrera egin edo ez, bere erabakia da. Bera ez badago prest,
prozesua ez da ongi aterako, eta gainera, egoera larritzeko balio dezake.

o

GURASOKERIAK EKIDITEA:
Indarkeriari aurre egiteko erabakia hartzen duen emakumea emakume indartsua da,
kementsua. Horregatik, egoera eta emakumea bera heldutasunez tratatu beharrekoak
dira, gurasokeriarik gabe, berdinetik berdinerako traturekin. Emakumeari sentiarazi
behar zaio berak erabakiko dituela aurrera begirako urratsak, jabekuntza oinarri izango
delarik.

o

BABESA EMATEA:
Emakumearekiko enpatiazko harremanak babesa eta gertutasuna ematen lagunduko du;
entzutea, bakarrik ez dagoela sentiaraztea, baino aldi berean, bere espazioa ematea eta
bere erritmoa errespetatzea. Horretarako, patxadaz entzungo da kontatu nahi duena,
enpatiaz, epaiketak saihestuz, tonu egokian eta goxotasunez hitz eginez…
emakumearentzako espazio segurua dela demostratu eta zaindua izango denaren
sentsazioa emateko.

o

ANONIMOTASUNA BERMATZEA:
Uneoro emakumearen datuak, egon daitezkeen adinez txikiko eta menpekotasunak
dituztenean, ez zabaltzeko konpromisoak lehentasuna izango du. Baita ere emakumean
azaldu ahal dituen kontakizunen ingurukoak ere, modu konfidentzial batean landuko dira.

o

ERASOA PAIRATU DUENAREN TESTUINGURUARI GARRANTZIA EMATEA:
Emakumeok pairatu ditzakegun zapalkuntzak anitzak dira, errealitateak ere anitzak diren
heinean. Horregatik, indarkeriari aurre egiterako orduan ere, aniztasun hauek kontutan
hartzea behar-beharrezkoa izango da, emakumeek bizi dituzten egoeren konplexutasuna
kontutan hartu gabe, beraientzat egoki eta aproposak diren neurriak hartzea zailtzeaz
gainera, egoera larritzen lagundu bait dezake.
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3
Eragilekako
prozeduren
azalpena
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Txosten honen egituraketan, partaidetzazko prozesuan egin den moduan, indarkeriari aurre
egiteko prozesuan partaide diren eragileak 2 multzo handitan banatu dira: zuzenean parte
hartzen dutenak eta zeharkakoak.
Lehenengoen prozedura, zuzenean parte hartzen duten eragileena alegia, Etxeko tratu txarrak
eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II.
Akordioak jasotzen duen prozeduretan oinarrituta dago.
Bigarrenena, aldiz, protokolo hau diseinatzeko partaidetzazko saioen bitartez zehaztutako
ibilbideetan oinarritua dago.
Honakoak dira multzo bakoitzak bere barne jasotzen dituzten eragileak:

zuzeneko eragileak

zeharkako eragileak

• Esparru juridikoa
• Esparru poliziala
• Osasunaren esparrua
• Hezkuntzaren esparrua
• Tokiko gizarte zerbitzuak

• Guretzako emakume taldea eta
Matraka talde feminista. Guretzat
emakume taldea
• Udaleko parekidetasun saila
• Anoetako udaleko ordezkaritza
politikoa
• Anoetako gaztelekua
• Udaleko bestelako zerbitzuak
• Anoetarrak, herritarrak

Atal honen lehenengo zatian zuzeneko eragileen jardunak jasotzen dira. Eta jarraian, zeharkako
eragileenak.
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Zuzeneko eragileak
Esparru JURIDIKOAren jarduna
Erakunde arteko II. Akordioak zehazten du jarduna.

TOLOSAKO EPAITEGIA
San Juan, 3 (Tolosa)
943 00 26 05

Nondik iristen dira kasuak?
-

Indarkeriari aurre egin nahi dion emakumea bera epaitegira joaten bada, salaketa
judiziala jarri asmoz.

-

Edozein herritarrek, genero indarkeria delitu publikoa den heinean, salaketa jartzeko
obligazioa du eraso baten berri izan badu.

-

Beste erakundeetatik bideratuta:
o

Osasun esparruko larrialdi zerbitzuetatik.

o

Ertzain-etxetik.

o

Gizarte zerbitzuetatik.

Zer egiten dute iristen direnean?
Lesio fisiko edota psikiko agudoak baditu:
-

Epaitegiko titularrari jakinaraziko zaio emakumearen egoeraz eta behin hori eginda,
polizia judizialak emakumea gertuen dagoen osasun larrialdietarako zentrora lagunduko
du.

-

Bertan, sexu indarkeria edo gehiegikeria egon bada eta 72h baino gutxiago pasa badira,
honako pausoak jarraituko dira:
o

Emakumea Donostiako ginekologia larrialdietarako zerbitzura eramango da eta
jakinaraziko zaio garrantzitsua dela ez garbitzea eta arropa ez aldatzea, eta aho
bidezko erasoa izan bada, ezer ez jatea edo edatea, epaitegiko medikuak
(forenseak) laginak hartu ditzan.
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o

Tolosako epaitegiko medikua (forensea) bertaratuko da osasun zentrora, frogak
ziurtatu eta laginak jasotzeko.

Lesio fisiko edota psikikorik EZ badu:
1. Indarkeria pairatu duen emakumeari arreta ematea izango da lehenengo pausua (arreta
leku pribatu batean egingo da).

-

Arreta horretan informazio zehatza emango zaio, salaketa eta babes aginduen ingurukoa:
o

Salaketa jarri aurretik, nahi izan ezkero, abokatu espezializatu batengandik
aholkularitza jasotzeko doako eskubidea duela azalduko zaio. Emakumeak
eskatzen badu aktibatuko da.

-

-

Gertakariari buruzko ahalik eta informazio gehien bilduko da, eta horrez gain:
o

Aurretik eman ahal izan diren erasoen ingurukoa.

o

Tratu txarren maiztasunaren ingurukoa.

o

Aurretik jarritako salaketak (baleude).

o

Seme-alabek ere tratu txarrak pairatu dituzten aztertzeko informazioa.

o

Erasotzaileak armarik izan dezakeenaren ingurukoa.

Epaitegiko medikuak (forenseak) azterketa egingo dio, dagokion txostena erredaktatuz.
Bertan, gera litezkeen lesio psikologikoen berri ere emango du.

-

Behar bada, Lantalde Psikosozial Judizialei txosten psikologiko partziala egiteko eskatuko
dio. Dagokionean, Biktimari Laguntzeko Zerbitzuei eta/edo gizarte zerbitzuei txosten
sozialak egiteko eskatuko die.

-

Organo Judizialek emakumeari ekintzen eskaintza luzatuko die ohar bidez. Bertan:
o

Eskaintzaren edukiak jakinaraziko zaizkio.

o

Biktimari Laguntzeko Zerbitzuen helbide eta telefonoak emango zaizkio.

o

Emakumeari Biktimari Laguntzeko

Zerbitzuarekin1 harremanetan jartzen

lagunduko zaio, eta bertan emango zaio:
o

Dituen eskubideen berri.

1

https://www.euskadi.eus/web01-a2justic/eu/contenidos/informacion/sav/eu_sav/index.shtml
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o

Izapide eta prozedura judizialen berri.

o

Aholkularitza eskainiko zaio (legelari, gizarte langile eta psikologoek):


Erasotzailearengandik aldentzeko eskubidearen ingurukoa.



Babes Aginduen ingurukoa.



Banantze

zibilerako

behin-behineko

neurriak

eskatzeko

eskubidearen ingurukoa.


Abokatuen Elkargoetako Orientazio Juridikoko Zerbitzuen bidez
doako justizia eta 35/1995 Legeak ezarritako laguntzak eskatzeko
aukera.



Zerbitzu honek emakumea informatuko du ere erkidegoan dauden
doako gizarte baliabideen inguruan (abegi etxeak, laguntza juridiko
eta psikologikoa etab.) eta hauekin harremanetan jartzen lagunduko
du.

2. Bestetik, ustezko erasotzaileari arretan eman beharreko pausuak honako hauek izango
dira (inputatuak aitorpena egin ostean):

-

Epaileak babes neurriak hartzeko aukera aztertuko du.

-

Instrukziozko epaileak aginpidea duen poliziari hartutako babes neurri eta
kautelazkoen berri emango dio.

-

Ustezko erasotzaileari “Atxilotuari Laguntza emateko Zerbitzuarekin” harremanetan
jartzeko eskubidea duela azalduko zaio. “Gizarteratzeko Laguntza Zerbitzuak”
erasotzaileak tratamendua jasotzeko dauden programetara bideratuko du
erasotzaileak hala nahi izan ezkero.

-

Babes Agindua ezartzen bazaio: Biktimari laguntzeko Zerbitzuei jakinarazten zaie
inputatuaren egoera prozesala eta kautelazko neurrien izaera zein indarraldiari
buruz, hauek emakumeari jakinarazteko.

-

EAEn bizi den kasuetan: erasotzailearen espetxeratze egoerari buruzko informazio
ere eman beharko diote. Espetxeek zerbitzu horiei transmititu beharko die
informazio hori.
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Esparru POLIZIALAren jarduna
Tolosan kokatua dagoen Oriako ertzain-etxetik kudeatzen da zerbitzua. Erakunde arteko II.
akordioak jasotzen duen prozeduran oinarritua izango da.
Oriako ertzain-etxea
Ertzain-etxean genero indarkeria eta sexu-erasoez arduratzen diren bi
figura daude: zuzendaria eta agentea
24 orduz / 365 egun
94353 88 20
Arreta espezifikoa bi agente hauek ematen badute ere, ertzain guztiek dute formakuntza euren
barne-prozeduraren ingurukoa.

Nondik iristen dira kasuak?
Prozedurari dagokionean, 2 modu ezberdinetan iristen zaizkie kasuak:


Emakumea haiengana hurbiltzen denean indarkeriari aurre egin nahian informazio eske
edota salaketa jartzeko asmoz (telefono edo ertzain-etxean bertan).



Etxean edo kalean eman den eraso baten ondorioz ertzainak esku-hartzen duenean.
Bigarren hau da prozedura guztia azkarren aktibatzen duena.

OHARRA:
Bi kasu hauetan, indarkeria zantzuak daudela ikusten bada, emakumeak salaketa jartzeari uko
egin ezkero, ertzainak behartuta daude gertatutakoaren berri epaileari emateko. Kasu
hauetan, baita emakumeak salaketa jartzen duenean ere, litekeena da hurrengo egunean
bertan epaileak epaiketa azkar batetara deitzea emakumea eta erasotzailea.
Epaiketa honen ondoren, epaileak beharrezkoak direla ikusi ezkero, babes aginduak eskatuko
ditu.
Emakumeak salaketa jartzeari uko egin badio, posible da epailetan gertatutakoa ukatu edo ez
deklaratzea. Halakoetan, epaileak kasua artxibatzen du zuzenean.

Zer egiten da iristen direnean? Nora bideratzen da?
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Ertzain etxetik ematen den arretak hiru atal ditu:
-

Urgentziari arreta eskaintzea: eraso baten berri jasotzean polizia emakumea dagoen
tokira gerturatuko da eta han egongo da beharrezkoa den bitartean.

-

Salaketa jasotzea: hasteko, emakumeari salaketa jartzeak dakartzan ondorioak
zeintzuk diren azalduko zaio. Sexu askapenaren aurkako delituen kasuan ere, salaketa
jartzearen garrantzia azalduko zaio, ustezko erasotzaileari bide judizialetik pertsegitu
ahal izateko.

-

Jarraipena egitea: gertatutakoa ikertu ondoren arriskuaren balorazioa egiten da eta
babes neurri propioak zehazten eta martxan jartzen dira. Neurri horien eraginez,
gutxienez 3 hilabeteko jarraipena egiten zaio kasuari (telefono bidezko deiak izan
daitezke, akonpainamendua). Jarraipen honen bitartez emakumeari uneoro
informatzen zaio martxan dauden neurrien eta erasotzailearen kondenaren
iraupenaren inguruan.

Esparru judizialean egin den bereizketa oinarri hartzen duen eskema mantenduz batetik, lesio
fisiko edota psikiko agudoak daudenerako prozedura jasotzen da, eta bestetik, lesio fisiko edo
psikiko agudorik ez dagoenerako prozedura.
Aipatu behar da, esparru polizialak baduela juridikoak ez duen funtzio bat; prebentzioarena, hain
zuzen ere. Hala ere, gu bi kasu hauetan oinarrituko gara. Hauek dira eman beharreko pausuak:
Lesio fisiko edota psikiko agudoak baditu:
Polizia erasoa eman den lekura gerturatzean emakumeak (edo bere kargura dituen adin
txikikoren batek) lesio fisiko edota psikiko agudoak dituela edo egon ahal direla ikusi ezkero
lehen urratsa lesio hauek “artatzea” izango da, horretarako, osasun zerbitzuetara bideratu eta
lagunduko zaio. Hauek dira prozedimenduak ezartzen dituen eman beharreko pausuak:
1. Mediku zerbitzura lagundu eta partea eskatzeko aholkatu zaio emakumeari.
o

Sexu erasoa edo gehiegikeria eman bada eta erasoa eman denetik 72 ordu baino
gutxiago pasa badira, Donostiako ospitaleko ginekologia urgentzietarako
zerbitzura bideratuko da.

OHARRA:
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Emakumeari jakinaraziko zaio garrantzitsua dela ez garbitzea eta arropa ez
aldatzea, eta aho bidezko erasoa izan bada, ezer ez jatea edo edatea,
epaitegiko medikuak laginak hartu ditzan.

2. Polizia taldeak egiaztatuko du auzitegiko medikua (forensea) ospitalera joateko eskaera
egin dela.
3. Auzitegiko medikuari (forenseari) informazio guztiaren berri eman.
4. Ez da deklaraziorik hartuko guzti hau egin eta emakumearen momentuko beharrak ase
arte.
5. Ardurapekoak: emakumeak izendatutako norbaiten eskuetan edo horretarako dauden
zerbitzuetan utziko dira. Hauek ere biktimak izan daitezkeela uste bada txosten bat
idatziko da Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuetara zuzenduz.

Behin prozedura hau amaituta, lesio fisiko eta psikiko agudorik ez dagoenerako prozedurak
zehazten dituen jarraibideak eramango dira aurrera.
Lesio fisiko edota psikikorik EZ badu:
Jarraian, pausoz pauso, eman beharreko urratsak:
1. Salaketa jasotzea:
Erasotuari honako informazioa emango zaio:
-

Salaketa jartzeak inplikatzen duen guztiaz informatuko da (sexu askatasunaren
aurkako delituen kasuan ere).

-

Babes Agindua jartzeko aukeraz.

-

Salaketa/babes agindua jarri aurretik aholkularitza juridikoa dohainik jasotzeko
eskubideaz: eskatzen badu, eskaera martxan jarriko da eta abokatua polizia etxera
noiz iritsiko den abisatuko zaio (gehienek telefonoz egin nahi izaten dute).

Babes Agindua eskatzean gertakariak frogatzeko urgentziazko txostena erredaktatuko da, delitu
edo falta jakin batzuk berehala epaitzeko prozeduraren arabera izapidetuko delarik txosten hori.
Berehala epaitzeko prozedura aktibatu eta hurrengo lan-egunerako zitazioa egiten zaie erasotu
eta erasotzaileari epaitegian. Sarritan, ertzain-etxeko prozedura berandu bukatzen da eta
hurrengo goizerako hitzordua goizean goiz izan ohi da. Honek, emakumearen egoera baldintzatu
dezake.
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Epaitegiko prozedura bizkorra da, baina gogorra izan ohi da. Aurretik esan bezala, “shock” egoera
batetik zein ertzain-etxeko prozeduratik datorrelako, etabar. Honen aurrean, zenbait emakumek
gertatutakoa gezurtatzen dute; hau da, atzera egiten dute epaiketan. Hurrengo erasoak egon
daitezkeen kasuetan, aurretik gezurtatutako eraso bat egon bada, emakumearen kalterako izan
daiteke, bere hitza zalantzan jarri baitezake.
Gertatutakoa berretsi ala ez, kasuaren jarraipena egiten da.
Salaketaren harrera egiterakoan honakoa bermatzen saiatzen dira:
-

Emakumearen egoera kontuan hartu eta segurtasun giro bat sortzea.

-

Ahal dela, emakumezko polizia bat izango da arretaren arduradun, eta leku eroso eta
pribatuan burutuko da.

-

Erasotzailearekin inongo harremanik ez izateko neurriak hartuko dira.

-

Ikerketa egiteko beharrezkoak diren datuak lortzeko prozedura eramango da
aurrera: emakumearen egoera pertsonala eta erasotzailearekin duen harremanaren
ingurukoak zein egoki ikusten direnak.

-

Emakumea deklaratzeko moduan ez balego, deklarazioa eten edo atzeratu egingo da.

-

Salaketaren kopia bat emakumeari emango zaio.

2. Laguntza ematea:
-

Emakumeak hala nahi balu, seguruagoa den beste helbide edo tokiren batera
lagunduko zaio, berari eta bere ardurapekoei.

-

Bere etxera ere lagunduko zaio arropa edo premiazko gauzen bila.

-

Bereizgarririk gabeko ibilgailu ofizialean garraiatuko da.

-

Arreta eskaini eta lekualdaketak ematean, gutxienez emakumezko agente bat egon
dadin saiatuko da.

3. Informazioa ematea eta gizarte zerbitzuetara bideratzea:
Honakoa da emango zaion informazioa:
-

Bere eskubide eta eskura dituen baliabideen inguruko idatzizko informazioa.

-

Kautelazko babes neurrien ingurukoa.

-

Babes agindu, doako laguntza juridiko, diru laguntzak etabarren ingurukoa.

-

Arreta espezializatua eskaintzeko baliabideen ingurukoa: abegi-etxeak, laguntza
psikologiko eta juridikoa…
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-

Honako zerbitzu hauetara bideratzeko informazioa emango zaio:
o

Gizarte Larrialdien Koordinazioko Zerbitzua (SFUS)

o

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

o

Berehalako Harrera Zerbitzua

o

Berdintasunerako Zerbitzua

o

Biktimari Laguntzeko Zerbitzua

o

Oinarrizko Osasun Zerbitzura

4. Ikerketa eta atestatua egitea:
Horretarako:
-

Arau-hauste penala eta egilearen ardura egiaztatzeko: beharrezkoak diren “in situ”
egiaztapen jarduerak eta ikerketa ahalik eta bizkor eta zehatzenak egingo dira.

-

Emakumeari gertakariaren inguruko informazio eta detaile oro ematearen garrantzia
azalduko zaio.

-

Erasotzailea titularra den lizentzia eta baimenei buruzko informazioa bilduko da.

-

Erasotuarekin edo erasotzailearekin zerikusia izandako polizia esku-hartzerik eman
den ikertuko da.

-

Erasotzailearen aurrekarien inguruko informazioa bilduko da, balego.

-

Babes neurririk lehenago hartu izan den aztertuko da.

-

Atestatuari erantsiko zaio epaitegiari transmititzeko beharrezkoa den informazio
guztia.

5. Arriskuaren balorazioa eta babes neurriak:
Ertzaintzak egoeren arrisku maila neurtzeko duen herramientaren aplikaziotik arrisku maila
zenbatekoa den ondorioztatzen da. Ondorioztatutakoak, honako babes neurri hauetatik zeintzuk
hartu behar dituzten adierazten die, beti ere horretarako epailearen baimena badago behintzat:
-

Erasotzaileari zaintza eta jarraipena egitea, hurbiltasun jarraipena egiteko teknologia
sistemak erabili ahal izango direlarik.

-

Errutinen inguruko prebentzio jarduerak
o

Telefono bidezko egiaztapenak, ausazko bisitaldiak, lekualdaketak, konpainia
egitea…

-

Biktimak etengabe babesteko neurriak.
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Honakoak dira ertzain-etxeak maneiatzen dituen babes neurriak:
-

Norbere burua babesteko informazioa.

-

Erasoa berriz gertatzeko susmoa dagoenean, telefono bat izateko aukera larrialdi
kasuetan harreman zuzena izateko: Bortxa zerbitzua.

-

Egun, Android sistemarentzat APP bat sortu da Bortxa zerbitzua ordezkatzeko
(emakumeak mugikorrik ez duenetarako edo Android sistemarik erabiltzen ez
duenerako Bortxa mantenduko da), deiak egiteko, audioa grabatzeko… balio duena.

-

Babes neurri hauek eraginkor bihurtzeko, erasotu eta erasotzailearen argazkiak atera
ahal izango dira.

-

Horretarako, datu pertsonalak erabiltzeko baimena eskatuko da: ertzaintza eta
udaltzaingoko kideek soilik erabili ahal izango dituzte.
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24

OSASUN esparruaren jarduna
Osakidetzak diseinatutako “Protocolo sanitario ante el maltrato en el ámbito doméstico y la
violencia sexual contra las mujeres” oinarrituta eta Erakunde arteko II. akordioarekin bat
datorrena.
Anoetako osasun zentroa: familia medikuntza,
pediatria, erizaintza eta emaginaren zerbitzuak
eskaintzen ditu
Astelehenetik ostiralera, 8´00tatik 15´00tara.

Tolosako osasun zentroa: larrialdi arinetarako
24 ordu

Asunzion klinika: espezialidadeak eta osasun
larrialdiak
24 ordu

Donostiako ospitaleko ginekologiako: Sexu eraso edo gehiegikeria kasuak
24 ordu

Zer egiten da iristen direnean? Nora bideratzen da?
Lesio fisiko edota psikiko agudoak baditu:
Lesio fisiko edota psikiko agudoak dituen emakume bati mediku arreta ematea Asunzion klinikari
dagokio. Beraz, beste zentroetako batera iritsi ezkero, klinikara bideratuko dira emakumeak
beharrezko atentzioa jaso dezaten.
Sexu erasoen edo gehiegikerien kasuan, erasoa eman denetik 72 ordu baino gutxiago eman
badira,

Donostiako ospitaleko ginekologia urgentzietarako zerbitzura bideratuko dira

emakumeak, baldin eta horrek emakumearen osasunean ondorio larriak ez baditu. Zerbitzu
horretara hurbilduko da Tolosako epaitegiko medikua, frogak ziurtatu eta laginak hartzeko,
bertako medikuarekin batera emakumeari osasun laguntza ematera.
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Jarraian, auzitegiko medikuak lesioen partea bete, emakumeari irakurri eta 3 kopia banatuko ditu:
erasotuari, Tolosako epaitegiari eta Anoetako osasun zentroari.
Edozein kasutan, sexu erasoa eman edo ez, osasun beharrak atenditu ondoren, atentzioaz
arduratu den medikuak jarraipenerako informe medikua sortuko du. Informe hau, dagokion
osasun zentrora bidaliko du, historia klinikoan txertatu eta ezarritako tratamenduaren jarraipen
egokia egiteko. Informe hau, aldi berean, Anoetako gizarte zerbitzuetara bidaliko da.
Lesio fisiko edota psikikorik EZ badu:
Osasun zentroko langileren batek paziente batek indarkeria pairatzen ari denaren susmoa izan
ezkero, lehenengo urratsa, susmoa konfirmatzea edo baztertzea izango da. Horretarako, bere
eremuko beste profesionalekin, edota herri mailan indarkeriari aurre egiteko prozesuko partaide
diren bestelako eragileekin harremanetan jarriko da. Oinarrizkoa izango da:
-

Halako kasuetan eman daitezkeen zantzu eta sintoma jakinen ezagutza izatea.

-

Informazioaren kontrastea burutzea, barne nahiz kanpo mailako lan-taldeekin.

-

Elkarrizketa klinikoa egitea.

Indarkeria pairatzen duela konfirmatzen bada, eta emakumeak hala nahi badu, lesio posibleak
detektatu eta egoera emozionala aztertzeko esplorazioa egingo da. Aldi berean, emakumeari
honako informazio hau eskainiko zaio:
-

Emango diren urratsen ingurukoa.

-

Salaketa jartzeko duen eskubidearen ingurukoa.

-

Artatu duenak salaketa jartzeko duen betebeharraren ingurukoa.

-

Gizarte zerbitzu eta biktimei laguntzeko zerbitzuen inguruko informazioa emango zaio
emakumeari.

Emakumearen edo bere gain egon litezkeen adin txikiko edo pertsona dependienteen
segurtasuna bermatu beharko da uneoro. Beraz, arriskua somatuz gero, SOS Deiak edo Oriako
ertzain-etxera deituko da laguntza eske.
Ezin bada konfirmatu emakumeak indarkeria pairatu duela:
-

Izandako susmoaren erregistroa jasoko da historia klinikoan.
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-

Osasun arreta, arreta psikologikoa eta dituen arazo sozialen inguruko informazioa
eskainiko zaio behar balitz.

-

Jarraipena egiteko bisitak eskainiko zaizkio emakumeari, zuzenean zertarako diren
zehaztu gabe.
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Tokiko GIZARTE ZERBITZUen jarduna
Oinarrizko gizarte zerbitzuak gizarte arazoek erakunde publikoekin harremanetan jartzeko
lehenengo sarbidea dira. Zerbitzu honetatik beste zerbitzuetarako bideratzea egin ohi da.
Erakunde arteko II. akordioak dioenari jarraiki, Anoetako oinarrizko gizarte zerbitzuen jarduna
landu da.
Anoetako Gizarte Zerbitzuak:
Astelehenetik ostiralera 08:00-13:30
943 56 92 13

Zer egiten da iristen direnean? Nora bideratzen da?
Lesio fisiko edota psikiko agudoak baditu:
Oinarrizko gizarte zerbitzuetara indarkeria matxistako eraso bat dela eta lesio fisiko edota psikiko
agudoak dituen emakume bat iristen denean, lehenengo urratsa emakumearen osasun egoera
zaintzea izango da. Horretarako, Asunzion Klinikako larrialdi zerbitzuetara bideratuko da.
Beharrezkoa izango balitz, poliziari laguntza eskatuko zaio emakumearen segurtasuna bermatu
dezaten. Emakumeari lesioen parte ofiziala eskatzeko aholkatuko zaio.
Emakumeari jakinaraziko zaio prozedura honen bitartez arretan parte hartzen duen
profesionalen batek indarkeria delituren bat antzematen badu, behartua dagoela epailea
jakinaren gainean jartzeko. Beraz, epaileak dei egin diezaiokeela hurrengo egunean deklarazioa
egitera.
Sexu erasoa edo gehiegikeria eman bada eta erasoa eman denetik 72 ordu baino gutxiago pasa
badira, Donostiako ospitaleko ginekologia urgentzietarako zerbitzura bideratuko da. Horretarako,
SOS Deiakera (112ra) deituko da, beharrezkoa balitz anbulantzian lekualdatu dezaten.
Emakumeari jakinaraziko zaio garrantzitsua dela ez garbitzea eta arropa ez aldatzea, eta aho
bidezko erasoa izan bada, ezer ez jatea edota edatea, Tolosako epaitegiko medikuak laginak hartu
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ditzan. Gizarte zerbitzuetatik ospitalera deituz abisatuko dute hara iritsi aurretik prestaketak egin
ditzaten.
Behin prozedura hau amaituta, lesio fisiko eta psikiko agudorik ez dagoenerako prozedurak
zehazten diren jarraibideak eramango dira aurrera.
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Lesio fisiko edota psikikorik EZ badu:
Lesio fisiko edo psikiko agudorik ez dagoenean, beharrezkoa izango balitz, poliziaren,
udaltzaingoaren edo SOS Deiak-en laguntza eskatuko da segurtasuna bermatzeko. Nahiz lesioa
agudoa ez izan, mediku arreta behar duela ikusi ezkero, dagokion osasun zentrora eramango da,
beti ere emakumeak hala nahi badu.
Eraso baten ondorioz emakumea beste zerbitzu batera iritsi denean, 24 ordura kasuaren inguruko
informazioa jasotzen duen txostena iristen da gizarte zerbitzuetara, jarraipena eman diezaioten.
Behin osasunarekin erlazionatutako beharrak atendituta daudenean, emakumeari harrera egin
eta lehenengo elkarrizketa burutuko da. Bertan honako urratsak emango dira:
-

Laguntza eman, babesa erakutsi eta konfiantzazko giroa sortuz.

-

Informazio honekin diagnostiko bat egin eta errelatoaren txostena erredaktatuko da,
baliabide ezberdinetarako sarbidea izango dena (guztietarako ez, batzuetarako
salaketa jartzea beharrezkoa da).

-

Existitzen diren baliabideak azalduko zaizkio; arreta jasotzeko aukera, irtenbide
posibleak. Urtebeteko esku-hartzea eskaini ahal zaio, emakumeak eremu
ezberdinetan izan ditzakeen zailtasunei aurre egiteko estrategia prestatu eta modu
integral batean lantzeko (lana, hizkuntza, egoera administratiboa…).

-

Gizarte laguntza osoa jasotzeko eta segurtasuna bermatzeko tresnak martxan
jartzeko eskubidea duela adierazi, berak eta bere ardurapekoek.

-

Oinarrizko informazioa eta aholkuak eskainiko zaizkio, beste zerbitzuetarako sarbidea
kudeatzen lagunduz (prozedura judizialak eta eskubideak), honako hauen inguruan:
o

Salaketa jartzea:


Babes agindua eskatzeko aholkua: eskatu dezan aholkatuko zaio,
salaketa izaera duela argituz (honela, epaitegiak babes neurriak
hartzeko, hala irizten badio). Neurriak maila penalekoak edo zibilekoak
izan daitezke.



Ertzain-etxera bideratuko da neurri honen eskaera egiteko.
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Aholkularitza juridikoa jasotzeko aukera birgogoratuko zaio.



Prozesu honek dituen zailtasunen gaineko informazioa emango zaio
emakumeari, aldez aurretik jakin dezan, eta ahal den neurrian, prest
egon dadin.

o

Doako aholkularitza juridikoa jasotzeko eskubidea.

o

Banantze zibilerako behin behineko neurrien inguruko informazioa.

o

Abokatuen Elkargoetako Orientazio Juridikoko Zerbitzuetatik doako justizia
jasotzekoa.

o

Biktimari Laguntzeko Zerbitzua eta honi dagozkion laguntzen ingurukoa.

o

Zerbitzu sozialei dagozkien laguntzak eskatzeko aukera, behar balitz:


Laguntza psikologiko eta psikosoziala



Laguntza ekonomikoak


Batez

ere,

laneratzeko

arazoei

lotuak,

Lanbiderekin

koordinazioan


Larrialdiko etxebizitzak

OHARRA:
Atzerritarren kasuan, kasuak hala eskatzen badu, kontutan izan Espainiako
Poliziarengana bideratzeko obligazioa dagoela. Honen aurrean, aholkularitza juridiko
espezifikoa jasotzearen garrantziaz ohartaraziko zaio emakumeari (migrazio gaiak eta
genero indarkeriazko gaiak menperatzen dituen norbaitena).

-

Salaketa edo babes agindua eskatzerik nahi EZ badu:
o

Epaitegiari premiazkoak iruditzen zaizkien neurriak hartzeko eskatuko zaizkio,
1/2004 Legea 19.4 artikuluak dioenaren arabera.

o

Eskaera hau fiskaltzara bideratuko da.

o

Informazioa jaso ereduen arabera eta beharrezkoak diren galderak egingo
zaizkio.

o

Baliabideen berri eman eta eskatuko balu, hauetara bideratu da.

o

Baliabide hauek erabiltzearen garrantzia azpimarratuko da, egoera gainditzen
saiatuko da (batez ere arreta psikologikoa eta psikosoziala azpimarratu).
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o

Gai honen inguruan lan egiten duen elkarterik balego inguruan, bertara bideratu
(Gurtzako emakume taldea edo Matrakak talde feminista esaterako).

Behin indarkeriari aurre egiteko planifikazioa emakumearekin batera diseinatu eta adostu,
kasuaren jarraipena egingo da. Honetarako, hainbat eragilerekin koordinazio lanak burutuko dira.
Besteak beste, kale hezitzaileekin, hezkuntza zentroekin, osasun zentroekin, Lanbiderekin...
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HEZKUNTZA esparruaren jarduna
KASUISTIKAREN ARABERA:
-

Ikasle batek beste ikasle bati

-

Zentroko langile batek ikasle bati

-

Ikasle bati senide/zentroko langile ez den batek

-

Zentroko langile bati

-

Ikasle baten amari

Ikasle batek beste ikasle bati
“KiVa bullying edo eskola-jazarpenaren aurkako programa” eta “Berdinen arteko tratu txarren
aurrean heziketa zentroentzako ekintzen gidan” jasotako jarduera protokoloa aplikatzen dira:
-

Informazioa jasotzea: Identifikazio datuak jasotzea zentroari, inplikatutako ikasleei, eraso
mota eta honen larritasunari buruzkoak.

-

Kasuaren aurreazterketa eta urgentziazko esku-hartzeak burutzea:
-

Zuzendaritza taldeak hauek baloratu eta diseinatzeko beharrezkoak diren pertsonak
deituko ditu: orientatzailea, aholkularia…

-

Erasoa jasandako ikaslearen berehalako segurtasuna bermatzeko neurriak hartuko
dira.

-

Familiei lehenengo jakinarazpena egingo zaie. Horretarako, banakako elkarrizketak
burutuko dira erasotua eta bere familiarekin, eta erasotzailea eta bere familiarekin.

-

Honakoak izango dira elkarrizketaren helburuak:
o

Gertatutakoaren informazioa eman eta biltzea.

o

Familien gertaerarekiko ezagutza maila neurtu eta hartu dituzten neurriak
(baldin baleude) ezagutzea. Horrez gain, familiei hartu(ko) diren neurrien berri
eman eta hauen inguruko iritzi/ekarpenak jasotzea. Azkenik, salaketa jarri edo
jasotzearen aukeraz jakinaraztea (egindakoa delitu izan baliteke).

-

Informazioa osatzea, egiaztatzea eta aztertzea: Horretarako iritzitako galde-sorta egingo
da, elkarrizketa etabarrekin, diskrezioz.

Eskuratutako informazio ikusita, berdinen arteko tratu txarrak izan ote diren erabakiko da,
hezkuntzako ondorioetarako. Hezkuntzako ikuskatzaileari gertatutakoa jakinaraziko zaio:
-

Idatziz: gertatuaren berri, honi jarritako kalifikazioaren berri eta hartutako neurrien berri
emanez.
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-

Salaketarik edo Arartekoari kexarik jarri ezkero, horren txostena ere aurkeztuko da.

Zentroak ekintza plana prestatuko du. Horretarako Berritzegune eta Hezkuntzako Ikuskatzaileari
aholkua eska daiteke. Planean jasoko dira:
-

Zentroak hartu beharreko neurriak.

-

Erasotu eta erasotzaileari, familiei, gainerako ikasle eta irakasleei dagozkien neurriak.

-

Kasuaren larritasunaren arabera, bestelako zerbitzu eta erakundeei igorritako
komunikazioa.

-

Inplikatutako familiei Ekintza Planean proposatutako neurriak jakinaraziko zaizkio:
eraginpeko ikasleekin hartutako neurri indibidualak, antolakuntza eta prebentziozko
neurriak

-

Hartutako neurriei jarraipena eta ebaluazioa emango zaie. Horretarako, zentroko
zuzendaritzak, neurriak gauzatzeren ardura izango du. Horrez gain, ikuskatzaileari aldizka
jakinaraziko dio neurriak zenbateraino ari diren betetzen eta inplikatutako ikasleen
gizarte heziketako egoera nolakoa den.

Zentroko langileren batek ikasle bati
Zentroko langileren batek ikasle bati erasotu ezkero:
-

Lehenengo, zentroko zuzendaritza taldeari jakinaraziko zaio.

-

Honek Hezkuntzako Ikuskatzailetzari jakinaraziko dio gertatutakoa.

-

Hau guztia, kasu bakoitzari dagozkion diziplinako neurri eta neurri judizialak kaltetu
gabe.

Zentroko langile bati
Zentroko langile edo irakasle bati erasotzen dieten kasuan, bi aukera mota aurkez daitezke:
zentroko beste langile edo irakasleren batengandik jasotzea erasoa edo indarkeria, edo kanpoko
beste norbaitengandik jasotzea.
Lehenengo kasuan, hau da, zentroko beste langile edo irakasleren batengandik badator erasoa:
-

Lehenengo, zentroko zuzendaritza taldeari jakinaraziko zaio.

-

Honek Hezkuntzako Ikuskatzailetzari jakinaraziko dio gertatutakoa.

-

Hau guztia, kasu bakoitzari dagozkion diziplinako neurri eta neurri judizialak kaltetu
gabe.

Bigarren kasuan, hau da, zentrotik kanpoko beste norbaitengandik badator erasoa:
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-

Zentroko zuzendaritza taldeari jakinaraziko zaio.

-

Honek delitu zantzuak daudela irudituz gero, honako eragileei jakinaraziko die:
o

Larrialdikoa bada, SOS Deiei (112)

o

Gizarte Zerbitzuei

o

Hezkuntzako Ikuskatzailetzari

Ikasle baten amari
Hezkuntza formaleko zentroetan topatu ohi den kasurik ohikoena da hau. Honelakoetan,
honakoak lirateke eman beharreko urratsak edo normalean ematen diren:
Kasuaren berri normalean ikasleak behatuz edo honek esandakoetatik jasotzen dute, edo bestela,
guraso eta tutorearen artean harremana konfiantzazkoa bada, emakumeak tutoreari kasuaren
berri ere eman diezioke. Gizarte zerbitzuek ere ematen diete kasuen berri, inplikatuek hezkuntza
zentroarekin erlazioren bat dutenean. Halakoetan:
-

Zentroko zuzendaritza taldeari jakinaraziko zaio.

-

Honek delitu zantzuak daudela irudituz gero, honako eragileei jakinaraziko die:
o

Larrialdikoa bada, SOS Deiei (112)

o

Gizarte Zerbitzuei

o

Hezkuntzako Ikuskatzailetzari

Aurreko 4 ataletan ezarritakoarekin bat, tratu txarren edo sexu indarkeriaren ezagutza
dagoenean, biktimei eta honen familiari informatuko zaie hezkuntzaren esparruan jasotzeko
eskubidea duten zerbitzu eta prestazioez.
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Zeharkako eragileak
Zeharkako eragileak bezala izendatu ditugu Anoetan herri mailan indarkeria sexistaren arloan,
zuzenean ez bada ere, lan egin dezaketen eragileak. Hauek ez dute indarkeria sexista pairatzen
dutenen arreta eta esku-hartzean zuzenean parte hartzen. Hala ere, haien jarduna oso
garrantzitsua da, batik bat gizartea sentsibilizatzen eta indarkeria hauen aurrean herri bezala
babesa eskaini eta erantzuten. Esku-hartze prozesuetan zuzenean parte hartzea ez badagokie ere
prozesu guztia akonpainatzen eta zuzeneko eragile horien jarduna lagundu edo ondo egiten dela
zaintzen ere zeregin garrantzitsua dute.
Jarraian Protokolo honen diseinuan parte hartu duten zeharkako eragile bakoitzak bere lekutik
indarkeria sexista kasuen aurrean daukaten zeregin eta funtzioetan sakonduko da.

UDAL POLITIKARIAK
Protokoloaren diseinu prozesuan honako udal politikarik parte hartu dute: alkatea, Parekidetasun
zinegotzia, Ongizate saileko zinegotzia eta Oposizioko zinegotzia.
Politikari hauen parte hartzea oso garrantzitsua da, haien ardurapeko sailek indarkeria sexistaren
gaiarekin zuzenean lan egiten dutelako. Baita, udal mailan gai honekiko konpromisu politikoa
sendo eta bateratu baten adierazle delako.
Hurrengoak dira udal politikariak Indarkeria Sexistaren aurrean dauzkaten zeregin eta funtzioak:


PREBENTZIOA: Gai honetan Parekidetasun sailak lidergoa izango badu ere sailen arteko
elkarlana egongo da udaletik prebentzio lanetarako:
-

Urte osoan zehar, eta bereziki eraso gehiago eman daitezkeela uste den
momentuetan (jaiak, konfinamenduak…), prebentzio kanpainak egin.

-

Indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazio kanpainak egitea.

-

Indarkeria matxistaren aurkako formakuntza prestatu eta partaidetza bultzatzea,
udal barrura (politikari eta teknikariei) nahiz kanpora (bestelako eragile eta
herritarrei) bideratuta.



Emakumeentzako ahalduntze prozesuak bultzatzea.

LAGUNTZA EMOZIONALA: Kasuren bat heltzen bada (herritar gisa edo politikari gisa):
-

Lehen gauza gure babesa ematea: entzun, bakarrik ez dagoela adierazi, laguntza
eskaini. Laguntza eskaintza hau prozesu guztian zehar mantendu.
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-

Protokolo jarraipen batzordea kasuren bat kudeatzen ari badira, politikari gisa
biktimari gure babesa eskaini (ez dugu zertan jakin behar zein den)



INFORMAZIOA EMAN ETA BIDERATZEA: Kasuren bat heltzen bada (herritar gisa edo
politikari gisa):
-

Eskura dauzkan zerbitzu eta baliabideen berri eman eta Gizarte Zerbitzuetara joateko
gomendatuko diogu (bertan informazio osoagoa eta beste zerbitzuetara sarbidea
izango duelako).

-

Ez badu Gizarte Zerbitzuetara joan nahi guk eskura daukagun edota beste informazio
iturri batzuen inguruko informazioa emango diogu (SATEVI_biktimentzako laguntza
zerbitzua 900 840 111)



AKONPAINAMENDUA: Politikari moduan akonpainamendua egitea karguaren ardura
propioa ez bada ere, emakumeak izan dezakeen behar horri jarraipena egitea, eta behar
izango balitz, beste eragile batzuk horren bueltan aktibatzeko bitartekaritza lanak egitea
garrantzitsua da.



ERANTZUN PUBLIKOA (udal barruko lidergoa parekidetasun sailak): Protokolo honetan
jasota dagoenari jarraikiz, indarkeria pairatu duenak nahiko balu, erantzun publikoaren
prozedura aktibatuko litzateke (protokolo honetan jasotzen da kasuen arabera eman
beharreko pausuak eta ekintzak).



ERREPARAZIOA (lidergoa parekidetasun sailak): Udal bezala, indarkeriari aurre egin dioten
emakumeen erreparazio prozesuaren inguruan hausnartu eta, emakumeak oniritzia
emanez gero, ekintza zehatzak garatu.
-

Udal moduan, akusazio partikular gisa ere salaketa jartzeko aukera baloratu eta
emakumeari ongi iruditzen bazaio, martxan jartzea.



BATZORDEA BABESTEA: Batzordekideak erasoren bat kudeatzen ari badira batzordea
babestu eta laguntza emozionala eman.

HERRIKO MUGIMENDU FEMINISTA
Anoetan feminismoa ardatz duten bi herri eragile daude: Guretzako emakume taldea eta Matraka
talde feminista. Talde bakoitzak feminismotik adin tarte ezberdineko tematikak lantzen ditu, hala,
Matrakak neska gazteen errealitatetik jarduten du, eta Guretzakok emakume helduagoenetik.
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Ezberdintasun elementu nagusia hau da, eta honek hainbat ezberdintasun ekarriko ditu lantzeko
tematika, ikuspegi eta eragite esparruan, hala ere, hau kontuan izanda, indarkeria sexistaren
aurrean hurrengoak dira Anoetako mugimendu feministaren zereginak:


PREBENTZIOA: Indarkeria sexistaren arazoaren inguruan herri mailan kontzientzia sortu
eta problematik hau eta haren aurpegiak mahai-gaineratu.



-

Indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazio kanpainak.

-

Emakumeentzako ahalduntze prozesuak bultzatu.

LAGUNTZA EMOZIONALA: Herriko erreferente feminista gisa haiengana indarkeria pairatu
duen edo pariatzen ari den norbait laguntza eske etorriko balitz:
-

Lehen gauza gure babesa ematea: entzun, bakarrik ez dagoela adierazi, laguntza
eskaini.

-

Mugimendu feministaren edo emakume taldeen laguntza eta babesa behar badu
beharrezko babes hau eman.



INFORMAZIOA EMAN eta ESKURA DITUEN ZERBITZUETARA BIDERATU: Herriko erreferente
feminista gisa haiengana indarkeria pairatu duen edo pariatzen ari den norbait etorriko
balitz:
-

Bere beharrak entzun eta horren arabera eskura dauzkan zerbitzu eta baliabideen
berri eman. Beharrezkoa jotzen bada Gizarte Zerbitzuetara joateko gomendatuko
diogu (bertan informazio zabalagoa eta beste zerbitzuetara sarbidea izango duelako.
Adib. SATEVI_biktimentzako laguntza zerbitzua 900 840 111).

-

Ez badu Gizarte Zerbitzuetara joan nahi guk eskura daukagun edota beste informazio
iturri batzuen inguruko informazioa emango diogu (SATEVI_biktimentzako laguntza
zerbitzua 900 840 111)



AKONPAINAMENDUA: Herriko erreferente feminista gisa haiengana indarkeria pairatu
duen edo pariatzen ari den norbait laguntza eske etorriko balitz zuzenean prozesuan
laguntzea eta akonpainatzea eskatuz:
-

Akonpainamenduaren zati garrantzitsu bat Gizarte Zerbitzuetatik emango bazaio ere,
egon litezkeen hutsuneak identifikatu eta babesa ematen saiatu.



Gaitasunen barruan laguntza hau eman.

ERANTZUN PUBLIKOA: Protokolo honetan jasota dagoenari jarraikiz, indarkeria pairatu
duenak nahiko balu, erantzun publikoaren prozedura aktibatuko litzateke (protokolo
honetan jasotzen da kasuen arabera eman beharreko pausuak eta ekintzak).
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-

Edozein indarkeria sexistaren aurrean herri mailako erantzun publikoa
antolatuko da indarkeria pairatu duenari eta ingurukoei babesa eta elkartasuna
adieraziz eta indarkeria kasu hauen aurrean gaitzespen osoa adieraziz.

-

Salaketa publikoaren antolaketan emakumearen nahi eta beharrak kontuan
izanda egingo da.



ERREPARAZIOA: Herrian gaiarekiko kontzientzia sortuz eta indarkeria kasuen aurrean
erantzun irmoak ematea zeharka erreparazio ariketa bat izan daiteke. Bestelako
erreparazio bideak ere esploratzeko eta aurrera eramateko aukera ere egon daiteke.
-

Erreparazioa zer den lantzen jarraitu (teorikoki)

-

Erasotua izan den emakumeak erreparaziorako dauzkan beharrak entzun eta
kudeatzen saiatu.

-

Aldiro erasoen inguruko balantze bat egin eta ekintza orokorrak antolatu (guztiak
omentzeko ekitaldi bat antolatu, esaterako).



BATZORDEARI BABESA: Batzordekideak erasoren bat kudeatzen ari badira batzordea
babestu eta laguntza emozionala eman.

UDALEKO BESTE TEKNIKARI edo BATZORDEKIDEAK
Protokoloaren diseinu fasean udaleko beste teknikari batzuk ere parte hartu dute: Gazteria
suspertzailea eta Ingurugiro eta landa garapeneko teknikariak. Aldi berean, herriko eragile
garrantzitsua moduan, herriko ikastetxeko zuzendariak ere parte hartu du.
Oso positiboa da hauen parte hartzea zeharkakotasunaren (mainstreaming) bidean. Izan ere, arlo
ezberdinetan indarkeria sexistaren gaia presente izatea eta bakoitzak bere esparrutik eragin ahal
izatea oso estrategikoa da.
Hala, hauek dira batzordekide hauei dagozkien zeregin eta funtzioak:


PREBENTZIOA: Bakoitzari dagozkien alorrean eman daitezkeen indarkeria kasuen
inguruko kanpaina, formakuntza edo ahalduntze prozesuak bultzatu.



LAGUNTZA EMOZIONALA: Kasuren bat zuzenean haiei heltzen bazaie, herritar gisa edo
bakoitzaren alorren gertatu delako:
-

Lehen gauza gure babesa ematea: entzun, bakarrik ez dagoela adierazi, laguntza
eskaini.
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INFORMAZIOA EMAN ETA BIDERATZEA: Kasuren bat heltzen bazaie herritar gisa edo
bakoitzaren alorren gertatu delako:
-

Indarkeria jaso duenaren beharrak entzun eta horren arabera eskura dauzkan
zerbitzu eta baliabideen berri eman. Beharrezkoa jotzen bada Gizarte Zerbitzuetara
joateko gomendatuko diogu (bertan informazio zabalagoa eta beste zerbitzuetara
sarbidea izango duelako. Adib. SATEVI_biktimentzako laguntza zerbitzua 900 840
111).

-

Ez badu Gizarte Zerbitzuetara joan nahi guk eskura daukagun edota beste informazio
iturri batzuen inguruko informazioa emango diogu (SATEVI_biktimentzako laguntza
zerbitzua 900 840 111)



AKONPAINAMENDUA: Akonpainamenduaz Gizarte Zerbitzuak arduratuko dira. Hala ere,
erasotua gure lan eremukoa izateagatik harreman/konfiantza berezia badugu Gizarte
Zerbitzukoekin batera laguntzaile/zubi egin dezakegu.



SALAKETA eta ERREPARAZIOA:
-



Batzordetik bideratuko diren deialdi, ekimen eta bestelakoetan parte hartu.

BATZORDEARI BABESA: Kasuen kudeaketa zuzena egiten ari diren batzordekidei gure
babesa eta laguntza eman.

ANOETARRAK, HERRITARRAK
Anoetar oroko, herritar gisa, indarkeria sexistaren aurrean, indarkeria hau eskubide urraketa
larria izanik, indarkeria honen aurrean aktiboki jarduteko betebeharra dauka.
Honakoak dira herritar gisa indarkeria sexistaren haurrean jarduteko ditugun zereginak:


PREBENTZIOA: Indarkeria sexistaren aurrean kontzientzia kritikoa garatu eta hedatzen
saiatu.



LAGUNTZA EMOZIONALA: Indarkeria sexista kasuren bat bizitzen ari den norbait laguntza
eske badator:
-

Lehen gauza gure babesa ematea: entzun, bakarrik ez dagoela adierazi, ahal den
neurrian laguntza eskaini.



INFORMAZIOA EMAN ETA BIDERATZEA: Indarkeria sexista kasuren bat heltzen bazaigu:
-

Indarkeria jaso duenaren beharrak entzun eta horren arabera eskura dauzkan
zerbitzu eta baliabideen berri eman. Beharrezkoa jotzen bada Gizarte Zerbitzuetara
joateko gomendatuko diogu (bertan informazio zabalagoa eta beste zerbitzuetara
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sarbidea izango duelako. Adib. SATEVI_biktimentzako laguntza zerbitzua 900 840
111).
-

Ez badu Gizarte Zerbitzuetara joan nahi guk eskura daukagun edota beste informazio
iturri batzuen inguruko informazioa emango diogu (SATEVI_biktimentzako laguntza
zerbitzua 900 840 111)



AKONPAINAMENDUA: Inguruan indarkeria sexista pairatzen ari den norbait badugu eta
prozesuan akonpainatzeko laguntza eskatzen badigu laguntza hori eman.

OSO GARRANTZITSUA:
Horrelako prozesuen aurrean oso garrantzitsua da akonpainamendua.
Prozesu luzeak eta gogorrak izan ohi dira eta akonpainamendu
profesionalaz gain (abokatu, gizarte langile, psikologo…) prozesu guztian
zehar (salaketa jartzea, deklarazioak, epaiketa…) konfiantzazko norbaiten
laguntza eta akonpainamendua ezinbestekoa da.


SALAKETA eta ERREPARAZIOA: Indarkeria sexistaren aurka antolatzen diren salaketa
ekimenetan, izan eraso konkretu baten aurrean, izan orokorrean, parte hartu.
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4
Prozesuaren
ikuspegi
orokorra
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5
Koordinazio eta
jarraipenerako
egiturak
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Protokoloa diseinatzeko prozesuan zehar, lantaldeak protokoloaren koordinazio eta jarraipenerako 2
egitura ezberdin diseinatu ditu; bata indarkeriari aurre egiteko prozesuan zeharka parte hartzen
duten eragileena ADI eta SO taldeak”, eta bestea, instituzionalagoa, indarkeriari aurre egiteko
prozesuan zuzeneko artatzeaz arduratzen direnena (polizia, osasun eta arlo juridikoak).
Jarraian daude jasota talde bakoitzaren osaera, helburuak, funtzioak eta funtzionamendua. Guzti hau
zehaztua badago ere, adierazi beharra dago dokumentu “bizia” dela; hau da, martxan jartzen denean,
funtzionamendutik bertatik eta ibilbidean zehar egingo diren ebaluaketa ariketetatik erator litezkeen
aldaketak edo proposamen berriak dokumentuari gehituko zaizkiola.

Zuzeneko eragileen taldea
Atal honen hasieran esan dugun moduan, Zuzeneko eragileen taldea erakunde ezberdinetako
ordezkariek osatzen duten taldea litzateke, indarkeriari aurre egiteko prozesuan parte hartzen
dutenena.
Hona hemen talde honen nondik norakoak:

Partaideak:
-

Anoetako Udaleko Parekidetasun saila, ordezkaritza teknikoa.

-

Anoetako Udaleko Ongizate saila, ordezkaritza teknikoa.

-

Anoetako osasun-zentroko ordezkaritza.

-

Tolosaldea ESIko ordezkaritza.

-

Asunzion Klinikako ordezkaritza.

-

Oriako ertzain-etxeko ordezkaritza.

Helburuak eta funtzioak:
Honakoak dira “Zuzeneko eragileen taldeak” izango dituen helburu nagusiak:
1. Indarkeriari aurre egiteko prozesuan parte hartzen duten erakundeen arteko koordinazioa,
egokia eta arina, bermatzea.
2. Anoetan indarkeria sexistari aurre egiteko emakumeen erabiltzen dituzten prozeduren
inguruko ikuspegi integrala jasotzea.
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Helburu horien lorpenari begira, honako funtzio hauek egotzi zaizkio talde honi:
-

Baliabideak, legeak, arauak etabar, eguneratu.

-

Kasuen jarduerak aztertu eta ebaluatu.

-

Garrantzi handiko kasuetako esku-hartzea aztertu.

-

Indarkeria kasuen aurrean koordinazioa bermatu.

-

Osatu gabeko prozesuen analisia egin

-

Indarkeria kasuen aurrean ematen den arreta baloratu, beharrezkoak diren aldaketak
proposatuz.

-

Zalantza edo konplikazioen aurrean kezkak konpartitu eta irtenbide bateratuak bilatu.

-

Eragile ezberdinen formakuntza beharrak detektatu eta proposatu.

-

Prozesu guztiek helburu ahalduntzailea dutela bermatu.

Funtzionamendua
Zehaztutako helburuak kontuan izanda, helburu horiek betetzeko espazio honek izan beharreko
funtzionamenduaz honakoa da adostutakoa:
Biltzeko maiztasuna:
-

Urtean bitan bilduko da programaturiko bi bileratan.
1. Bilera: urtarrilean
2. Bileran: ekainean

-

Taldeko edozein partaidek ez-ohiko bilera deitzeko aukera izango du hala behar dela
baloratzen badu. Horretarako, Parekidetasun sailarekin harremanetan jarri beharko da, sail
honek deialdia partaide guztiei luzatzeko.

Lidergoa: Espazio honen lidergoa Parekidetasun sailak izango du. Hauek izango dira bere ardurak
espazio honekiko:
-

Saioen kudeaketarekin lotutakoak:
o

Bilerak deitu eta gai ordenak prestatzea.

o

Bilerak dinamizatzea.

o

Bileran landuko diren materialak prestatzea.

o

Bileran hitz egindakoak jasotzea eta akta partaide guztiei helaraztea.

-

Zubilanak egitea, Zuzeneko eragileen taldearekin edo bestelako arloekin.

-

Taldea elikatzea: ebaluaketak egiteko beharrezko datuak ekartzea, etabar.
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ADI eta SO, Anoetako eraso matxisten aurkako
behatokia
Jarraian jasotzen dira ADI eta SO taldeak izango dituen osaera, helburu, funtzio eta funtzionamendua.

Partaideak:
-

Anoetako Udaleko Parekidetasun saila, ordezkaritza tekniko eta politikoa.

-

Anoetako Udaleko Ongizate saila, ordezkaritza tekniko eta politikoa.

-

Anoetako Udaleko Ingurumen eta Landa eremuko teknikaria.

-

Anoetako Gazteria dinamizatzailea.

-

Guretzako emakume taldeko ordezkaritza.

-

Matraka talde feministako ordezkaritza.

-

Anoetako ikastolako zuzendaria.

-

Udaleko oposizioan dagoen talde politikoko ordezkaritza.

Helburuak eta funtzioak:
Honakoak dira ADI eta SO taldeak izango dituen helburu nagusiak:
1. Anoetan ematen diren edo beste herri batean Anoetan bizi diren emakumeek pairatzen
dituzten eraso sexisten aurrean publikoki posizionatzea, indarkeriaren aurrean 0 tolerantzia
modu kolektibo batean aldarrikatzea.
2. Anoetan ematen den indarkeria sexistaren ezaugarriak eta eboluzioa ezagutzea
3. Indarkeriari aurre egiteko baliabide eta prozeduren jarraipena egitea (koordinazioa barne).
4. Indarkeria sexistaren inguruko lanketen komunikazioa kudeatzea; herritarrei begirakoa, baita
barne-komunikazioa ere.
5. Taldekideen arteko harremanean elkar-zaintza oinarri izatea.
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Hona hemen, aurretik diseinatutako helburuen lorpenerako ADI eta SO taldeak izango dituen
funtzioak:
1. HELBURUA
Anoetan ematen diren edo beste herri batean Anoetan bizi diren emakumeek pairatzen
dituzten eraso sexisten aurrean publikoki posizionatzea, indarkeriaren aurrean 0
tolerantzia modu kolektibo batean aldarrikatzea.
1.1. FUNTZIOA
Salaketa publikoa artikulatuko da
Zehaztapena:
1.2. FUNTZIOA
Zehaztapena:

Salaketa bideratzeko aldez aurretik ezarritako urratsak aktibatu,
aurrera eramaten direla bermatu eta ebaluatuko da.
Pairatutako indarkeria publikoki salatu nahi duten
emakumeentzako erreferentzialtasuna landuko da
Euskarri ezberdinak diseinatuko dira emakumeek eta eragile
ezberdinek jakin dezaten norengana joan salaketa martxan
jartzeko.

2. HELBURUA
Anoetan ematen den indarkeria sexistaren ezaugarriak eta eboluzioa ezagutzea
2.1. FUNTZIOA
Anoetan ematen diren kasuen irakurketa orokorra egingo da
Zehaztapena:

Horretarako, Zuzeneko Eragileen Koordinazio Mahaiak
(osasungintza, polizia eta gizarte zerbitzuak) jasotako datuekin
osatutako txostenaren ondorio nagusiak aztertuko dira, urtez
urte egon daitekeen eboluzioaren jarraipena eginaz.
Datuez,
informazio
kuantitatiboaz
gain,
informazio
kualitatiboaren analisiari ere garrantzia emango zaio.

3. HELBURUA
Indarkeriari aurre egiteko baliabide eta prozeduren jarraipena egitea
(koordinazioa barne).
3.1. FUNTZIOA
Zuzeneko Eragileen Koordinazio Mahaiaren jarraipena egingo da
Zehaztapena:
3.2. FUNTZIOA
Zehaztapena:
3.3. FUNTZIOA
Zehaztapena:

Hartutako konpromisoak betetzen direla bermatu, eta beteko ez
balira, egoera nola hobetu daitekeen hausnartuko da.
Protokoloak jasotzen dituen prozedurak errespetatzen diren
aztertuko da
Hartutako konpromisoak betetzen direla bermatu, eta beteko ez
balira, egoera nola hobetu daitekeen hausnartuko da.
Eragile ezberdinen (zuzenekoak ala ez) arteko koordinazioa
ematen denaren jarraipena egingo da
Hartutako konpromisoak betetzen direla bermatu, eta beteko ez
balira, egoera nola hobetu daitekeen hausnartuko da.
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4. HELBURUA
Indarkeria sexistaren inguruko lanketen komunikazioa kudeatzea; herritarrei begirakoa,
baita barne-komunikazioa ere
4.1. FUNTZIOA
Taldeak eskura dituen material eta informazio iturrietatik
jasotakoak kontutan hartuta, herri mailako komunikazioa
adostuko da
Zehaztapena:
Komunikazioaren ildo nagusiak pentsatu eta Parekidetasun
sailari, nahiz emakume talde eta mugimendu feministari
proposatuko dizkio, herri mailako lanketa herriko errealitateari
erantzungo diona eta bateratua izan dadin.
4.2. FUNTZIOA
Herrian eman daitekeen eraso baten aurrean, gertakaria bolobolo dabilenean, komunikazioa nola kudeatu pentsatuko da.
Zehaztapena:
Egoera kudeatzeko, protokoloaren printzipio gidariak hartuko
dira oinarri moduan eta erantzun publikoaren artikulaziorako
prozeduraren baitan egingo da.

5. HELBURUA
Taldekideen arteko harremanean elkar-zaintza oinarri izatea
5.1. FUNTZIOA
Zehaztapena:

Indarkeriaren aurreko erantzuna kolektiboa izateko talde izaera
eta kohesioa landuko dira, modu sistematizatu batean.
Taldearen saioetan, bai hasieran eta baita bukaeran ere,
taldearen kohesioa eta ongizatea bultzatzeko dinamikak
txertatuko dira. Horrez gain, giroaren ebaluaketa jarraia egingo
da, hobetu daitekeen zerbait identifikatuz gero, horri aurre
egiteko aukerak elkarrekin pentsatuz eta martxan jarriaz.

Funtzionamendua
Zehaztutako helburuak kontuan izanda, helburu horiek betetzeko espazio honek izan beharreko
funtzionamenduaz honakoa da adostutakoa:
Biltzeko maiztasuna:
-

Urtean bitan bilduko da programaturiko bi bileratan.
3. bileran: urteko martxa antolatuko da: urtarrila eta otsaila artean izango da.
4. Bileran: martxa baloratzeko bilera: uztailean izango da.

-

Erasoren baten aurrean, erantzun publikoa artikulatzeko atalean (txosten honen 9.a) hala
dagokiola esaten badu, ez-ohiko bilera bat deituko da erasoaren berri izan eta 24 ordutara.
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Lidergoa: Espazio honen lidergoa Parekidetasun sailak izango du. Hauek izango dira bere ardurak
espazio honekiko:
-

Saioen kudeaketarekin lotutakoak:
o

Bilerak deitu eta gai ordenak prestatzea.

o

Bilerak dinamizatzea.

o

Bileran landuko diren materialak prestatzea.

o

Bileran hitz egindakoak jasotzea eta akta partaide guztiei helaraztea.

-

Zubilanak egitea, Zuzeneko eragileen taldearekin edo bestelako arloekin.

-

Taldea elikatzea: ebaluaketak egiteko beharrezko datuak ekartzea, etabar.
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-

6
Anoetako udalerrian
indarkeria matxista
kasuen aurrean
erantzun publikoaren
artikulazioa
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Protokolo honek Gipuzkoako Foru Aldundiak 2018an landutako “Gipuzkoako udalerrietan indarkeria
sexista kasuen aurrean erantzun publiko instituzionala emateko protokoloa” oinarri hartuta, Anoetako
errealitatera egokitutako prozedura jasotzen du.
Jarraian protokolo honek jasotzen dituen 4 agertokiak zehazten dira, agertoki bakoitzean aktibatuko
litzatekeen prozedura eta salaketa publikoa aurrera eramateko diseinatu diren urratsak bilduta daude.
Erantzun publiko hau Anoetako I. Indarkeria Protokoloaren diseinuan partaide izan den ADI eta SO
taldeak egindako lanketaren ondorioa da, Protokoloak talde honi egokitzen bait dio eraso baten
aurrean herri mailan egingo den salaketa publikoa antolatzearen ardura.
Talde honek hala erabakita, indarkeria sexista ez den bestelako eraso matxistarik emango balitz ere,
prozedura hau aktibatuko da, ulertzen duelako oinarri eta sustrai berdina dutela, eta hala izanik,
gaitzespen bera merezi dutela.

Agertokiak
4 agertoki zehazten dira. Hona hemen ze egoera barne-biltzen dituen bakoitzak:

0. agertokia: ERAILKETA
- Emakume bat bikotekideak edo bikotekide ohiak hiltzen duenean, etxeko tratu txar2 egoera
baten ondorioz (Erakunde arteko II. Akordioak markatzen dituen terminotan)
- Emakumea sexu eraso bidez erailtzen dutenean.

1. agertokia: ERAILTZEA EDO SAIAKERA
- Bikotekideak, bikotekide ohiak, senide batek, ezagun edo ezezagun batek emakumea erailtzea
edo erailtzen saiatzea.
- Genero indarkeriaren biktima den emakume baten seme-alabak hiltzea edo hiltzen saiatzea.
- Indarkeria sexistaren biktima hiltzea, denbora bat lehenago izandako eraso baten ondorioz.

2

Indarkeria sexista familia barruan = genero indarkeria + familia barruko indarkeria.
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2. agertokia: LESIO LARRIAK
- Biktima den emakumearen osotasun fisikoa arriskuan jartzen duten lesio fisiko larriak eragin
dituen erasoa.
- Sexu erasoa, sexu abusua eta erasoarekin batera izan daitezkeen beste zertzelada larrigarri
batzuk, hala nola bahiketa, eraso kolektiboa, konortea galaraztea edo konorte galtze hori
erasotzeko baliatzea.
- Sexu jazarpena edota jazarpen sexista laneko edota irakaskuntzako esparruan edo beste esparru
batzuetan, jazarpen hori denboran zehar errepikatzeko aukera dagoenean.
- Erasotzailea edo erasotzaileak funtzionario publikoak, segurtasun gorpuetako langileak edo
udalerriko eragile esanguratsuetako langileren bat den kasuetan edota agresioa behin baino
gehiagotan eman bada erasotzaile beraren eskutik (biktimaren bikote edo bikote ohia izan edo
izan ez den kasuetan), leku berean eta hemen aurreikusten ez diren egoeretan, delitua
larriagotzat hartu ahal izango da gerora begira.
- Erasoak espazio publikoetan gertatzen direnean, beste pertsona batzuen aurrean.

3. agertokia: ERASO ARINAK edo ERASORIK EZ
- Lesio gabeko edo lesio oso larririk gabeko eraso bat, zeinak biktimaren ezaugarriengatik,
udalerriagatik edo beste edozein egoera dela eta alarma sozial berezi edo garrantzitsutzat jo
daitekeena eragin duenean.
- Balorazio bat egin ondoren eskubideen aurkako urrapen berezitzat eta arestian aipatu ez den
edozein egoeraren aurrean.
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Artikulaziorako baldintzak eta zehaztapenak
A G E R T O K I A K
0
-

AKTIBAZIORAKO
EGOERAK

-

1

3

Udalerrian gertatutako kasuetan.
Udalerritik kanpo gertatu direnean gertaerak, baina biktima edo erasotzailea udalerrian bizi edota bertakoa
denean.
Aurreko bi kasuetan biktima defendatzen edo horri laguntzen joan eta horren ondorioz erasotua izan denean
pertsona bat.

SARBIDEAK

Udala (alkatetza)

ERANTZUNAREN
AKTIBAZIOA
LANEN BANAKETA

2

Gizarte zerbitzuak

Gizarte zerbitzuak +
herritarrak

ALKATETZA + PAREKIDETASUNA + ONGIZATEA
(politiko-teknikoa)
II.

akordioak ALKATETZAK + PAREKIDETASUN SAILAK (ADI eta SO taldeak lidergo moduan):
- Beste erakundeekin HARREMANETAN JARRI eta gertatutakoaren inguruko INFORMAZIOA
dioena
BILDU.
24 ordu

ONGIZATEAK:
-

INFORMAZIOA BILDU eta LAGUNTZA ESKAINI (baliabide publikoak)

PAREKIDETASUN SAILAK:
-

ADI eta SO taldeari DEIA

BETI

Indarkeria pairatu duenari BABES INSTITUZIONALA eman.
SALAKETA PUBLIKOAren eskaintza luzatu.
BAI, baldin eta:
BETI
- Emakumeak salatu nahi badu
- Edo, nahi izan gabe ere, publikoa bada.

0.agertokirako:
Erakunde Arteko II. Akordioaren jarraipen batzordearen erabakia, 2013ko maiatzekoa. Etxeko tratu
txarrengatiko heriotza eta sexu eraso kasuetan jarduteko prozedura
Prozedura honen xedea, batetik, arbuio instituzionala adieraztea eta biktimaren familiari eta, hala
dagokionean, adin txikiko seme-alaba biktimei erakundeen laguntza erakustea da, eta bestetik,
erakundeek eman arreta eta erakundeen esku-hartze eta koordinazioa hobetzea, azken batean
emakume gehiago hiltzea saihestearren. Ondoko egoera hauetan jarriko dira martxan
prozedurak:
-

Emakume bat bikotekideak edo bikotekide ohiak hiltzen duenean, etxeko tratu txarrezko
egoera baten ondorioz.

-

Emakumea hiltzen dutenean tartean sexu erasoa izan dela.

1) Arbuioa eta biktimari erakundeen laguntza erakusteko prozedura, gizarte inpaktu handia duten
oso kasu larrietan.
Egin beharreko pauso nagusiak honakoak dira:
a) Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak dakienean emakume bat hila dela, heriotza hori etxeko
tratu txarrezko egoera baten ondorioa izan dela edo tartean sexu erasoa izan dela uste
izateko adina aztarna badela irizten badio, berehala jarriko da harremanetan Jarraipen
Batzordeko buruarekin (Emakundeko lehendakaria, Izaskun Landaida). Akordioaren parte
den beste edozein erakundek ere Jarraipen Batzordeko buruarengana jo ahal izango du,
prozedura abian jarrarazteko moduko heriotza bat gertatu dela jakin orduko. Horrelakoetan,
batzordeburua Segurtasun Sailarekin jarriko da harremanetan, prozedurak aurrera segitu
behar duen zehaztearren.
b) Gertaerak egiaztatu ondoren, Jarraipen Batzordeko buruak, ahalik eta lasterren, biktima
erroldatuta dagoen herriko udalari emango dio aditzera eta, hala dagokionean, baita
gertaerak izan diren herriko udalari ere, Batzordean partaide diren beste erakunde guztiei
bezalaxe.
c) Biktima erroldatuta dagoen herriko udalak Osoko Bilkura deituko du, arbuioa eta familiari
babesa erakusteko adierazpen instituzionala onartuko du, eta herritarrak deituko ditu, ahal
den guztietan elkarte mugimenduarekiko kontsentsuaren bidetik, egoki irizten dien
ekitaldietan (elkarretaratzea, manifestazioa...) parte har dezaten, biktimaren senideei
informazioa emanez une oro. Ekitaldi horietan Eusko Jaurlaritzaren, dagokion Gipuzkoako

Foru Aldundiaren, Legelarien Euskal Kontseiluaren eta dagokion mediku elkargoaren
ordezkari bana izango da, gutxienez. Era berean, dauden gizarte baliabideetarako aukera
emango die udalak biktimen senideei eta, egoki iritziz gero, herri akzioa ere erabiliko du.
d) Lehendakaritzatik, Emakunderen zuzendariaren bitartez eta, hala badagokio, Giza Eskubide,
Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiko titularraren bitartez, biktimaren
senideekin jarriko dira harremanetan, laguntza eta elkartasuna adieraztearren.

2) Biktimaren sendiari, biktima diren adin txikiko seme-alabei eta beste biktima batzuei
zuzendutako erakunde laguntza koordinatzea
Jarraipen Batzordeko buruak bultzatu egingo du dagokien erakundeen arteko koordinazioa,
biktimaren sendiari eta inguruari, biktima diren adin txikiko seme-alabei eta, hala dagokionean,
beste biktima batzuei erabateko laguntza eta dagozkien zerbitzuak eskaintzera begira.

3) Esku-hartzea edota biktimen arreta hobetzeko prozedura
a) Kasuan zuzenen inplikatutako erakundeek osatutako taldeak aztertuko du kasu zehatza,
Emakundek koordinatuko duen prozesu batean. Analisi horretan, kasuaren historia
kronologikoa egiten saiatuko dira, emakumearen ibilbide osoa berreskuratuz edozein
administrazio edo zerbitzu publikok emakumearen lehen berria duen unetik abiatuta, eta
edozein administrazio edo zerbitzu publikorekin izan dituen hartu-eman guzti-guztiak
jasota.
Ibilbide hori oso-osorik jasoko da, hobetu daitezkeen alderdiak finkatzeko lanaren
oinarria izango den dokumentuan. Dokumentu hori Jarraipen Batzordeari aurkezten
zaion azken txostenean jasoko da.
b) Jarraipen Batzordeak egoki iritziz gero, txostena berriro aztertu ahal izango du erakunde
arteko teknikari taldeak, proposatutako hobekuntza-alderdiak berrikusi ahal izatearren.

Azkenean, Jarraipen Batzordeak bide emango dio txosten horri, eta kasuan ari diren administrazio
edo zerbitzu publiko guztiei eskatuko die bertan eskatzen diren hobekuntzak gauzatzea.
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ADI eta SO taldeari deia egin ondoren egin beharreko
jarduerak:
Honakoak dira, ADI eta SO taldeak salaketa publikoarekin aurrera egitea erabaki ondoren egingo
diren jarduerak eta jarduera hauen inguruko zehaztapenak:
1) Salaketa eta gaitzespenaren jakinarazpena
ADI eta SO taldeak hala eskatuta, Anoetako Udalean gertatutakoa gaitzesteko eta familia
babesteko deklarazio instituzionala onartuko du.
Adierazpen hau alkateak eta ADI eta SO taldeko 2 ordezkarik sinatuko dute:
-

Amaia Urkola, Matraka talde feministaren ordezkaritzan.

-

Josune Eizmendi, Guretzat emakume taldearen ordezkaritzan.

Material baliagarria:
-

I. eranskina: 1. eta 2. agertokietarako adierazpen eredua (KLIKATU HEMEN)

1) Salaketa era publiko batean gaitzesteko egindako deialdia
ADI eta SO taldeak emandako erasoaren gaitzespena publikoki adierazteko prestatutako ekintzen
berri emateko deialdia zabalduko du, herritar guztiei bertan parte hartzeko gonbitea luzatuz.
Materiak baliagarria:
-

II. eranskina: 1. eta 2. agertokietarako salaketa publikorako ekitaldirako deialdi eredua
(KLIKATU HEMEN)

2) Udaleko langileei deitzea erantzun publikoan parte har dezaten
Edozein erasoren aurren egiten den gaitzespen ekintzetara Udalak bere langile guztiei egingo die
joateko gonbita. Bere esku dauden zerbitzuak (liburutegia eta gaztelekua) itxi egingo dira
elkarretaratzeak irauten duen bitartean udalaren posizionamendua adierazteko.
Materiak baliagarria:
-

III. Eranskina: 1. eta 2. agertokietarako informazio oharra Anoetako Udaleko langile
guztiei
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3) Salaketarako ikurrak toki publiko batean jartzea
Ohikoa den moduan:
-

Udalak puntu lila jarriko du udaletxeko balkoian.

-

Matraka talde feministak ere ikurrak jarriko ditu ohiko tokietan.

4) Egingo den salaketa komunikatua telekomunkabideen bitartez eta hedapenerako kanal
ezberdinen bitartez jakinaraztea
Honako euskarri hauek erabiliko dira komunikatua zabaltzeko:
-

ADI eta SO taldeko partaideen talde/elkarteetako sare sozial digitalak.

-

Udaleko web orri eta sare sozial digitalak.

-

Norbanakoen sare sozial digitalak.

-

Prentsa oharra bidaliko da komunikabideetara.

5) Salaketa publikorako ekintza: ELKARRETARATZEA
Anoetan egin ohi den moduan, erasoa eman eta hurrengo eguneko arratsaldeko 19´00tan
elkarretaratzea egingo da Udaletxearen aurrean.
ADI eta SO taldeak pankarta eramango du, honako lelo hau izango duena: “ERASORIK EZ
ERANTZUNIK GABE!”. Dena den, mezua osatzea zehaztea edo indartzea behar dela erabakiko
balitz, bestelako pankarta gehiago egotea ongi ikusia da.
Aipatutakoak erasoen aurreko erantzun minimotzat hartuko dira. Hau da, aukera dago ekintza
hauetatik haratago, eragile ezberdinek, bestelako ekintzak ere antolatzea.
6) Erasoaren hurrengo egunerako programaturik dauden ekintza ezberdinak bertan behera
uztea






0 eta 1 agertokietan ekintzak: hurrengo egun guztian zehar Udalak herritarrentzat
antolaturiko ekintza oro bertan behera geratuko dira.
0 eta 1 agertokietan udal zerbitzuak: Udalak zuzenean kudeatu eta herritarrentzat
eskaintzen dituen aisialdirako zerbitzu publikoak (gaztelekua eta liburutegia) itxi egingo
dira egun osoan zehar.
2 eta 3 agertokien kasuan, soilik elkarretaratzeak irauten duen bitartean.
Festak badira, berdin jokatuko da. Hala ere, festetako eraso sexisten kontrako protokolo
espezifikoa egonik, eta hori kudeatzeko jada martxan dagoen talde bat egonik (kasu
honetan espazio honetan parte hartzen ez duten eragile gehiago daude: txosna
batzordea, ostalariak…), talde honekin koordinatu beharko da.
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Materiak baliagarria:
-

IV. Eranskina: 1. agertokirako barruko informazio oharra eta jardueren etetea
jakinarazteko oharren eredua

64

7
Tokiko
errekurtsoen
gida
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Atal honetan, Anoetan indarkeriari aurre egiten laguntzeko dauden errekurtsoak daude jasota.
Alde batetik, ERAGILEAK daude: zerbitzuaren izena, helbidea, telefono zenbakia, posta
elektronikoa, ordutegia, eta zerbitzuaren inguruko deskribapen laburra., tokikoetatik hasita
eskumen zabalagoa dutenetarino.
Ondoren, bigarren zatian, BALIABIDEAK datoz: baliabide ekonomikoak, egoitza baliabideak eta
bestelakoak. Guztietan, baliabide hauek kudeatzen dituen erakundea agertzeaz gainera,
deskribapen labur bat eta tramitaziorako oinarrizko informazioa jasotzen da.

Indarkeriari aurre egiteko ERAGILEEN zerrenda
Jarraian, Anoetan indarkeriari aurre egiteko prozesuan erreferentziazko eragileen zerrenda
jasotzen da. Zenbaiten kasuan, beren jardun eremua ez da zehazki edo soilik Anoeta, baino
praktikan jokatzen duten papera kontutan hartuta zerrenda honetan eskuragarri izatea
beharrezkotzat jo da (esaterako, aniztasun zerbitzua, Asuncion klinika).

Anoetako Udaleko zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuak

Parekidetasun saila

Anoetako Udala (Herriko plaza z.g.)

Anoetako Udala (Herriko plaza z.g.)

943 56 92 13

943 65 12 00

gizarte@anoeta.eus

kultura@anoeta.eus

Astelehenetik ostiralera

Astelehenetik ostiralera

08:00-13:30

7:45 -14:45

Informazioa, balorazioak, aholkularitza eta
prestazioen kudeaketa.

Emakumeen eskubideen eta dauden
baliabideen inguruko informazioa eta
orientabideak.
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Anoetako mugimendu feminista eta emakume talde antolatuak
GURETZAKO emakume elkartea

MATRAKA talde feminista

josumendiaia@gmail.com

aurkola@anoeta.eus

Anoetako bestelako eragileak
Anoetako herri ikastola
Ergoien, 5
943 65 29 32
anoeta@ikastola.eus

Osasun zerbitzuak
Anoetako osasun etxea

Asuncion klinika

Solkorre Kalea, 6

Izaskungo aldapa z/g, Tolosa

943 65 23 39

94369 70 00

(korreo eletronikoa)

belate_kontsultak@clinicadelaasuncion.com

Astelehenetik ostiralera

24 ordu

08:00etatik 15:00etara
Administrazio-arreta, familiako
medikuntza, pediatria, erizaintza eta
emagina.

Larrialdi zerbitzua eta espezialitateak.

Tolosako osasun etxea
Gernikako Arbolaren Lorategia, Z/G
943006800
TOLOSA@osakidetza.eus
24 ordu
Administrazio-arreta, familiako
medikuntza, pediatria, erizaintza
emagina, larrialdiak, espezialitatea
Ikuskaritza eta errehabilitazioa.
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Ertzaintza
Oriako ertzain-etxea
Santa Klara kalea, 2 bis, Tolosa
943 53 88 20
adm_oria@ertzaintza.eus
24 ordu

Epaitegia
Tolosako epaitegia
San Juan, 3 (Tolosa)
943 00 26 05
nfo-justizia-tolosa@justizia.eus
9:00-14:00

Gipuzkoa edota EAE mailako beste eragileak
SOS Deiak

SATEVI

112

Genero indarkeriaren biktimei laguntzeko
telefono bidezko zerbitzu espezializatua
900 840 111

24 ordu

24 ordu

Zerbitzu honek, kasuan kasu, beharrezko
zerbitzuak aktibatzen ditu (poliziala,
osasun zerbitzuak, etabar).

Tratu txarren eta sexu indarkeriaren
biktimei informazioa eta aholkularitza
ematen dizkie. Hainbat hizkuntzatan eta
entzumen azaroak dituzten pertsonentzat
egokituta dago.
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Gipuzkoako Gizarte Larrialdietarako Foru

Biktimari Laguntzeko Zerbitzua

Zerbitzua
943 224 411 / 112

900 10 09 28 (doakoa)
943 00 07 68

Gizarte politikak

Justizia jauregia

Txara II. Zarategi pasealekua, 99. Donostia

Teresa de Calcuta plaza, 1. Donostia.

7:00-21:00

Goizetan: Astelehenetik ostiralera,
08:30etik 15:00etara.

21:00-7:00 SOS Deiak

Arratsaldeetan: astearte eta
asteazkenetan, 16:30etik 19:00etara.

urteko 365 egunetan
Gipuzkoako lurraldean gizarte zerbitzuen
ordutegitik kanpo gertatzen diren gizarte
larrialdiko egoerei erantzuteko zerbitzua.

Biktimei informazioa eman eta laguntza
eskaini (prozesua hasten den unetik eta
honek irauten duen bitartean:
segimendua egin, laguntza psikologikoa
eskaini, gizarte-baliabideetara bideratu,
epaiketa eta deklarazioetara lagundu…).
Babesteko Agindua duten biktimei
laguntza ematea.

Tratu txarren eta sexu indarkeria bizi duten
emakumeei berehalako erantzunak
emateko: egoera ebaluatu ondoren,
baliabide ezberdinak eskaintzen dira.
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Indarkeriari aurre egiteko BALIABIDEEN zerrenda
Baliabide hauen inguruko informazio zabalagoa udaleko Gizarte Zerbitzuetan lor daiteke.
Sarbidea, zenbaitetan aukera gehiago badago ere, gizarte zerbitzuen bitartez izan ohi da.

Baliabide ekonomikoak
Baliabide hauek eskatu ahal izateko erasotuak GENERO INDARKERIA BIKTIMA denaren
EGIAZTAGIRIA3 beharko du:

Gizarte Larrialdietarako laguntza (Anoetako Udala)


Aldian-aldian emango ez diren prestazio ekonomikoak dira, eta kasu bakoitzaren
eskaera aztertu eta baloratu egiten da.



Non eskatu: Gizarte zerbitzuak (Anoetako Udala).

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (RGI)


Oinarrizko behar pertsonal eta familiarrari aurre egiteko prestazio ekonomikoa da,
baliabide nahikorik ez dutenentzat lan munduan irtenbide bat bilatzen laguntzeko.



Non eskatu: Tolosako Lanbide (Euskal Enplegu zerbitzua).

Ordainketa bakarra (Eusko Jaurlaritza)


Eskubidea izateko 6 hilabetez erroldatua egon behar da udalerrian.



Lehenengo hilabeteetan emakumeak bere oinarrizko beharrei (etxebitzitza…) aurre
egin ahal izateko diru-kopuru bat da.



Babes agindua eta sententzia edukitzea beharrezkoa da.



Non eskatu: Udaleko gizarte-zerbitzuak, Lanbide (Euskal Enplegu zerbitzua) eta
Eusko Jaurlaritzan.

Inserziorako Errenta Aktiboa (RAI)

3



Udalerrian erroldatuta 6 hilabete baino gutxiago daramatanentzat.



Non eskatu: Tolosako SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal, lehen INEM).

Urruntze agindua edo delitu zantzuak daudela adierazten duen fiskaltzaren informea.

70

Egoitza baliabideak
ETXEBIDE (Etxebizitzaren Euskal Zerbitzua)


Baliabide hauek eskatu ahal izateko erasotuak GENERO INDARKERIA BIKTIMA
denaren EGIAZTAGIRIA beharko du.



Babes ofizialeko etxebizitza zuzenean lortzeko aukera dago, edota etxebizitza
lortzeko aukera gehiago izatearena.

ALOKABIDE (Eusko Jaurlaritza, Babestutako Alokairu Zerbitzua)


Baliabide hauek eskatu ahal izateko erasotuak GENERO INDARKERIA BIKTIMA
denaren EGIAZTAGIRIA beharko du.



Babes ofizialeko etxebizitza zuzenean lortzeko aukera dago, edota etxebizitza
lortzeko aukera gehiago izatearena.

Bestelako baliabideak
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: PROGRAMAK ETA ZERBITZUAK

Banakako laguntza psikosoziala


Eskaera egiteko EZ DA SALAKETARIK BEHAR, nahikoa izango da gizarte langileak
gertakarien harira erredaktatutako gizarte txostena. Aldundiko batzordeak kasuaren
balorazioa egiten du, onartu edo ez onartu erabakitzeko.



Laguntza erasoa jaso duten emakume eta bere seme-alabei zuzenduta dago, baita
erasotuei ere.



Eskaintzen diren saioak:
o

Kasuaren balorazioa egiteko 3 saio.

o

Beharra dagoela aitortu ezkero, 18 saio.

o

Aurreko saioak bukatuta beharrak jarraitzen duela erabaki ezkero, beste 9
saio.

Arreta psikologiko banakakoa eta taldekakoa


Zerbitzu hau indarkeria matxista jasan duten emakumeei, bere ardurapekoei eta
erasotzaileari berari ere zuzentzen zaio.
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Ez du axola ze eremutan eman den indarkeria matxista hori.



Helburua, beharrizan psikoemozinalak asetzea litzateke, ikuspegi feminista batetik
eta halako emakumeak ahalduntzearen aldeko ikuspegi batetik begiratuta.

Aholkularitza juridikoa edo arreta sozio-juridikoa


Eskaera egiteko EZ DA SALAKETARIK BEHAR, nahikoa izango da gizarte langileak
gertakarien harira erredaktatutako gizarte txostena.



Lege informazioa eta aholkularitza eskaintzen da esparru juridikoko baliabideei eta
familia-zuzenbideari buruz.



3 saio.

Arreta psikosozial anbulatorioa


Indarkeria matxista jasan duten emakumeei dago zuzendua, egoitza-baliabide
batean sartu nahi ez dutenak edo haietako batean egonaldia amaitu berri dutenak,
eta beren beharrizanei egokitutako jarraipen anbulatorioa behar dutenak.



Diziplina arteko esku-hartze mota bat da, eta esku-hartze anbulatorioko bi talde ditu:
o

Hainbat arrazoirengatik harrera zentro batean bizi ez diren
emakumeentzako segurtasun, kontzientziazio eta akonpainamendu
programa (6 hilabeteko iraupena, salbuespenekin).

o

Egonaldi laburreko edo ertaineko zentroan bere egonaldia amaitu ondoren,
banakako edo familiako arreta-planaren jarraipena behar duten
emakumeentzako jarraipen programa, jarrai dezaten ahalduntzeko beren
ibilbidearekin (6 hilabeteko iraupena, salbuespenekin).

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: ZENTROAK

Berehalako harrerako edo egonaldi laburreko zentroa (Urrats)


Indarkeria matxista jasan duten emakumeei eta haren ardurapekoei zuzendua.



Eguneko 24 orduetan eta urteko egun guztietan berehalakotasunez jasotzeko
modukoa.



Bertan kasuaren balorazioa egin eta baliabiderik egokiena bideratzea proposatzen
da.
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Egonaldi ertaineko harrera zentroa (Bidean)


Indarkeria matxista jasan duten emakumeei eta haren ardurapekoei zuzendua.



Helburua babeseko eta aldi baterako egonaldiko eskaerei erantzutea.



Esku-hartze espezializatu integrala.

Autonomia pisuak


Indarkeria matxista jasan duten emakumeei eta hauen elkarbizitza unitateari
zuzendua.



Babes zentro batetik igaro ondoren egonaldi laburreko egonaldi bat behar dutenak,
ez dutelako berehalako etxerik, indarkeria matxistaren egoera batetik suspertu eta
hura gainditu ahal izateko.



Beti ere intentsitate handiko babes neurriak behar ez badira.
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ERANSKINAK
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I.

eranskina: 1. eta 2. agertokietarako
adierazpen eredua

…….udalerriaren izena…..ko Udalak gaitzespen gogorrena azaldu nahi du gure lurraldean berriki
gertatutako ….eraso edo erailketa.sexistaren…. aurka, eta bere laguntza nahiz begikotasun osoa
adierazi nahi die erasoa pairatu duen emakumeari eta bere ingurukoei Udalak dituen informazio
eta baliabide guztiak jarri ditu erasotako emakumearen esku, baita bere onera etortzeko
prozesuan behar izan dezakeen laguntza guztia ere.
…….udalerriaren izena…..ko Udalak gertaeraren berri izan duenetik eta ….eraso edo erailketari….
buruzko informazioa egiaztatu, erkatu eta zabaldu ondoren, Emakumeen aurkako indarkeriari
erantzun publikoa emateko Protokolo instituzionala aktibatu du informazioa baloratzeko eta,
biktimari edo bere gertukoei egokia den arreta eman ahal izateko, beharrezkoa den koordinazioa
ziurtatzeko. Arreta egokia bideratu dela ziurtatu eta informazioa baloratu eta gero,
…….udalerriaren izena…..ko Udalak hurrengo erabakiak hartu ditu: alde batetik, Udalarenjarrera
irmoa adieraztea, argi eta garbi esateko ez ditugula inola ere onartzen emakumeen eskubideak
urratzen dituzten eraso makur hauek; eta, bestetik, herritar guztiei bide bat eskaintzea,
gaitzespen argi bat agertu dezaten emakumeen aurkako indarkeriaren aurka, indarkeria ez baita
soilik erasoa edo hilketa pairatzen duten emakumeen arazoa, baizik emakume guztiena.
Emakumeen aurkako indarkeriak erasotzaile eta biktima banakakoak ditu beti, noski, baina arazo
sakon bat dauka jatorrian: emakumeak kontrolpean eta mendean izan nahi dituen ideologia.
Beraz, indarkeria hori ez da ekintza bakartuen edota azalpenik gabeko gertakarien emaitza.
Aitzitik, generoen gaineko aurreiritziak, gizartean aski errotuta dauden horiek dira, hain zuzen,
halako ondorio larri eta tamalgarrien sortzaile. Emakumeak desberdintasun eta menpekotasun
materialeko egoera batera, bizitza prekario batera behartzen ditu gizartearen antolamenduak. Ez
ditu herritar osotzat hartzen, gizonezkoen maila berean, eta ez die aukerarik ematen oinarrizko
eskubideen jabeizateko.
…….udalerriaren izena…..ko Udalakardura osoa du udalerrianbizi garen pertsona guztiok eskubide
guzti-guztien jabe garela bermatzeko. Beraz, ez du atsedenik hartuko ahalegin honetan, gure
bizikidetza demokratikoaren oinarriak auzitan jartzen dituen arazo sozial larri honen irtenbidea
bilatu beharra baitago guztion artean. Langintza horren barruan, ezinbestekoa da adierazpide
egokiak eskaintzea …….udalerriaren izena…..koherritarrei, oro har, emakumeen aurkako eraso
guztiak irmotasunez gaitzetsi ditzaten. Erasoa jasan duten emakumeek guztion laguntasuna
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sentitu behar dute, ikusi behar dute guztion erantzukizuna eta ardura dela haiei laguntzea, eta
erasotzaileei argi eta garbi azaltzea guztion artean mugatu egingo dugula beldurra hedatzeko
estrategia zital horren ahalmena, emakumeei erantzun-tresna egokiak emanez, eta gizon
erasotzaileei, berriz, ekintza makur horien ondorioak ordainaraziz.
Horrenbestez, …….udalerriaren izena…..ko Udalak batu egiten da elkarte feministek egindako
elkarretaratze deialdira / dei egiten du elkarretaratzera eguna/ordua/tokia.
Era berean, …….udalerriaren izena…..ko Udalak dei egiten die herritarguztiei ekitaldi horietan
parte hartzera, indarkeria sexistaren aurka agertzea eta indarkeria horren biktimei bakarrik ez
daudela adieraztea.

II.

eranskina: 1. eta 2. agertokietarako salaketa
publikorako ekitaldirako deialdi eredua

…….udalerriaren izena…..ko Udalak gaitzespen gogorrena azaldu nahi du gure herrianberriki
gertatutako eraso edo erailketasexistaren aurka, eta bere laguntza nahiz begikotasun osoa
adierazi nahi die erasoa pairatu duen emakumeari eta bere ingurukoei. …….udalerriaren

izena…..ko Udalak dituen informazio eta baliabide guztiak jarri ditu erasotako emakumearen esku,
baita bere onera etortzeko prozesuan behar izan dezakeen laguntza guztia ere.

…….udalerriaren izena…..ko Udalak gertaeraren berri izan duenetik eta erasoariedo
erailketari.buruzko informazioa egiaztatu, erkatu eta zabaldu ondoren, Emakumeen aurkako
indarkeriari erantzun publikoa emateko Protokolo instituzionala aktibatu du informazioa
baloratzeko eta, biktimari edo bere gertukoei egokia den arreta eman ahal izateko, beharrezkoa
den koordinazioa ziurtatzeko. Arreta egokia bideratu dela ziurtatu eta informazioa baloratu eta
gero, …….udalerriaren izena…..ko Udalak hurrengo erabakiak hartu ditu: alde batetik, Udalaren
jarrera irmoa adieraztea, argi eta garbi esateko ez ditugula inola ere onartzen emakumeen
eskubideak urratzen dituzten eraso makur hauek; eta, bestetik, herritar guztiei bide bat
eskaintzea, gaitzespen argi bat agertu dezaten emakumeen aurkako indarkeriaren aurka,
indarkeria ez baita soilik erasoa edo hilketa pairatzen duten emakumeen arazoa, baizik emakume
guztiena.
Xede horrekin, …….udalerriaren izena…..ko Udalak dei egiten die herritar guztiei ekitaldi horietan
parte hartzera, indarkeria sexistaren aurka agertzea eta,indarkeria horren biktimei,bakarrik ez
daudela adieraztea.
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III. eranskina: 1. eta 2. agertokietarako informazio
oharra Anoetako Udaleko langile guztiei
…….udalerriaren izena…..ko Udalak gaitzespen gogorrena azaldu nahi du gure herrian berriki
gertatutako eraso edo erailketasexistaren aurka, eta bere laguntza nahiz begikotasun osoa
adierazi nahi die erasoa pairatu duen emakumeari eta bere ingurukoei. …….udalerriaren

izena…..ko Udalak dituen informazio eta baliabide guztiak jarri ditu erasotako emakumearen esku,
baita bere oneraetortzeko prozesuan behar izan dezakeen laguntza guztia ere.

…….udalerriaren izena…..ko Udalak gertaeraren berri izan duenetik eta erasoariedo
erailketari.buruzko informazioa egiaztatu, erkatu eta zabaldu ondoren, Emakumeen aurkako
indarkeriari erantzun publikoa emateko Protokolo instituzionala aktibatu du informazioa
baloratzeko eta, biktimari edo bere gertukoei egokia den arreta eman ahal izateko, beharrezkoa
den koordinazioa ziurtatzeko. Arreta egokia bideratu dela ziurtatu eta informazioa baloratu eta
gero, …….udalerriaren izena…..ko Udalak hurrengo erabakiak hartu ditu: alde batetik, Udalaren
jarrera irmoa adieraztea, argi eta garbi esateko ez ditugula inola ere onartzen emakumeen
eskubideak urratzen dituzten eraso makur hauek; eta, bestetik, herritar guztiei bide bat
eskaintzea, gaitzespen argi bat agertu dezaten emakumeen aurkako indarkeriaren aurka,
indarkeria ez baita soilik erasoa edo hilketa pairatzen duten emakumeen arazoa, baizik emakume
guztiena.
Emakumeen aurkako indarkeriak erasotzaile eta biktima banakakoak ditu beti, noski, baina arazo
sakon bat dauka jatorrian: emakumeak kontrolpean eta mendean izan nahi dituen ideologia.
Beraz, indarkeria hori ez da ekintza bakartuen edota azalpenik gabeko gertakarien emaitza.
Aitzitik, generoen gaineko aurreiritziak, gizartean aski errotuta dauden horiek dira, hain zuzen,
halako ondorio larri eta tamalgarrien sortzaile. Emakumeak desberdintasun eta menpekotasun
materialeko egoera batera, bizitza prekario batera behartzen ditu gizartearen antolamenduak. Ez
dituherritar osotzat hartzen, gizonezkoen maila berean, eta ez die aukerarik ematen oinarrizko
eskubideen jabe izateko.

…….udalerriaren izena…..ko Udalak ardura osoa du udalerrian bizi garen pertsona guztiok
eskubide guzti-guztien jabe garela bermatzeko. Beraz, ez du atsedenik hartuko ahalegin honetan,
gure bizikidetza demokratikoaren oinarriak auzitan jartzen dituen arazo sozial larri honen
irtenbidea bilatu beharra baitago guztion artean. Langintza horren barruan, ezinbestekoa da
adierazpide egokiak eskaintzea …….udalerriaren izena…..ko herritarrei, oro har, emakumeen
aurkako eraso guztiak irmotasunez gaitzetsi ditzaten. Erasoa jasan duten emakumeek guztion
laguntasuna sentitu behar dute, ikusi behar dute guztion erantzukizuna eta ardura dela haiei
laguntzea, eta erasotzaileei argi eta garbi azaltzea guztion artean mugatu egingo dugula beldurra
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hedatzeko estrategia zital horren ahalmena, emakumeei erantzun-tresna egokiak emanez, eta
gizon erasotzaileei, berriz, ekintza makur horien ondorioak ordainaraziz.
Horrenbestez, …….udalerriaren izena…..ko Udalak eraso edo erailketaaurkako gaitzespena
azalduko du minutu bateko isilunea eginez udaletxearen aurrean (eguna) eguerdiko 12:00etan,
eta …….udalerriaren izena…..koUdaleko langile guztiei dei egiten die bertan parte hartzera ,
indarkeria sexistaren aurka agertzea eta, indarkeria horren biktimei, bakarrik ez daudela
adieraztea.

IV. eranskina: 1. agertokirako barruko informazio
oharra eta jardueren etetea jakinarazteko
oharren eredua
…….udalerriaren izena…..ko Udalak gaitzespen gogorrena azaldu nahi du gure herrian berriki
gertatutako eraso edo erailketasexistaren aurka, eta bere laguntza nahiz begikotasun osoa
adierazi nahi die erasoa pairatu duen emakumeari eta bere ingurukoei. …….udalerriaren
izena…..ko Udalak dituen informazio eta baliabide guztiak jarri ditu erasotako emakumearen esku,
baita bere onera etortzeko prozesuan behar izan dezakeen laguntza guztia ere.
Gainera, …….udalerriaren izena…..ko Udalak eraso edo erailketa aurkako gaitzespena azalduko du
minutu bateko isilunea eginez udaletxearen aurrean (eguna) eguerdiko 12:00etan, eta
…….udalerriaren izena…..ko Udaleko langile guztiei dei egiten die bertan parte hartzera ,
indarkeria sexistaren aurka agertzea eta, indarkeria horren biktimei, bakarrik ez daudela
adieraztea.
Hori dela eta, Udal Gobernuak erabaki du deitutako beste ekintza publiko batzuk etetea, baldin
eta ekitaldi honekin bat badatoz, baita …….udalerriaren izena…..ko Udalak atxikitzeko deia egin
duen gaitzespen jardueren ordutegi bererako aurreikusitako beste deialdi instituzional batzuk
ere.
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