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SARRERA

Diagnostiko hau Andoaingo Udaletxeko Berdintasun Arloaren eskariz egin da; eta bi
helburu

ditu:

alde

batetik,

emakumeen

aurako

indarkeria

matxistaren

prebentziorako dauden politika ezberdinak aztertzea, horrela, hemendik ateratako
emaitzak kontuan izanik hobetu ahal izateko; eta bestalde, indarkeriari aurre egiten
ari diren emakume biktimekin eta euren seme-alabeekin artatzea eta esku-hartzea
egiten duten zerbitzuen sistema berrikustea.
Funtsezkoa da analisi hau egitea emakumeen aurkako indarkeria matxistan
diharduten zerbitzu eta egituren indarguneak eta ahulguneak ezagutu ahal izateko;
horren bidez, gero eta konplexuagoa bilakatzen ari den eskariaren errekerimendu
berrietara egokitu daitezen.
Era berean, diagnostikoa sentsibilizaziorako modua ere bada: “Halako prozesuak
abiaraztean eta alderdi guztiei arazo jakin bati nola heltzen dioten galdetzean,
trataera horretan aintzat hartu beharko liratekeen elementuei buruzko iradokizunak
helarazten zaizkie” (Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak jasaten dituzten
emakumeei laguntza hobea emateko tokiko protokoloak eta neurriak hartzeko
jarraibide-gida, EUDEL, 2006, 43.orr.).
Arreta

guneetara

jo

duten

emakume

erabiltzaileei

eskertu

nahi

diegu,

eskuzabaltasun handiz parte hartu baitute prozesu honetan. Bizi izan dutena
gogoraraztea gogorra izan arren, esperientzia hori baliagarria bilakatu dute
indarkeria

presente

dagoen

kasuekin

eta

antzeko

egoerak

bizi

dituzten

emakumeekin konpartitzean.
Espero dugu dokumentu honek sortu diren espektatibei erantzun eta, batez ere,
emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako borrokan hobeagoak eta egokiagoak
diren udal politikak eta tresnak egunero profilatuko duen hausnarketa prozesurako
bultzakada izatea.
Sortzen Aholkularitzako Taldea.
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1. HELBURUAK ETA METODOLOGIA

1.1. Helburu orokorra
Andoaineko Udaleko indarkeria matxistaren politika publikoak, eta indarkeria
sexistaren biktimen arreta eta erreparazioa hobetzea; horretarako, egoeraren
diagnostiko honetan ageri diren emaitzak barneratuko dira bere berrikuspenean
eta parte-hartzen duten langileei formakuntza zehatza ematea, bai udalerriko
politiken inguruan eta baita biktimen arreta osorako ere.

1.2. Helburu zehatzak
1. Langile tekniko eta politikoak indarkeria sexistaren gainean dituzten iritzi eta
jarrera ezberdinak, eta lege eta zerbitzu ezberdinen inguruan dituzten
jakintzak ezagutzea.
2. Genero indarkeriaren biktimen laguntza eskariaren aurrean hartzen diren
jarrera ezberdinak aztertzea (dimentsioa, hartaratutako indarkeria motak,
emakumeen ezaugarriak, haur eta nerabeen beharrei erantzutea etab.).
3. Biktimek laguntza eskatu dutenean agente sozial eta profesional ezberdinek
emandako erantzuna aztertzea.
4. Emakume biktimek, eurek eta euren seme-alabek bizitako indarkeria
egoeraren aurrean izandako erantzun instituzionalaren gainean duten iritzia
ezagutzea.
5. Elkarte feministek eta emakumeek indarkeria matxistaren gainean duten
iritzia ezagutzea.
6. Indarkeriari aurre egiten dieten emakumeei arreta ematen diharduten
langileei

diagnostikoan

aztertutako

beharren

araberako

indarkeria

matxistaren gaineko formakuntza ematea.
7. Udalerriko elkarte feministek eta emakumeen elkarteek arreta hobetzek
dituzten proposamenak biltzea.

1.3. METODOLOGIA
Diagnostiko hau aurrera eramateko metodologia mixtoa erabili da: alde batetik,
iturri ezberdinetako datu ezberdinen informazioa biltzeko teknika kuantitatiboak
erabili dira; eta bestetik, informazio kualitatiboa jasotzeko teknikak erabili dira,
honen bidez, udalerriko politikak diseinatzen dituzten politikoen eta genero
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indarkeria jasaten duten emakumeei arreta eskaintzen dien udalerriko, Aldundiko
eta autonomia erkidegoko zerbitzu ezberdinetako langile teknikoen iritzia lortu da.

 Prozesua martxan jartzea: Berdintasun Teknikariarekin bilera bat egin zen
informazioa,

aztertu

elkarrizketatu
eskuratzeko.

beharreko

beharreko
Ondoren,

memoria

pertsonak
Sortzen

eta

eta

aukeratu

informeak
eta

Berdintasun

biltzeko,

hauen

eta

kontaktuak

Teknikariaren

artean

harreman jarraitu bat egon da; bertan, elkarrizketatu beharreko pertsonen
aldaketak, informazio eskariak, zalantzen argitzea etab. egin da.

 Erdi egituratutako elkarrizketak:15 bakarkako eta taldeko elkarrizketa egin
dira,

eta

guztira

39

pertsona

elkarrizketatu

dira:

Oinarrizko

Gizarte

Zerbitzuak, osasun zentroak, politikariak, Ertzaintza, ikastetxeak, elkarteak,
eta

interesgarriak

ezberdinen

diren

beste

funtzionamenduaren

elkarte

batzuk.

informazioa

Horren

bildu,

bidez,

zerbitzu

indarkeria

egoerak

antzematen laguntzen duten adierazle ezberdinen gaineko ezagutza zein den
jakin, emakume biktimak artatzeko dituzten arazoak bildu eta gai honen
gaineko lekuko politikak hobetzeko dauden proposamen ezberdinak ezagutu
nahi dira (1. Eranskinean elkarrizketatutako pertsonen zerrenda ageri da).
Elkarrizketen bidez lortutako informazioa zerbitzuen zereginen arabera edo
agente sozialek indarkeria matxistaren gainean egiten dituzten egintzen
arabera,

hiru

ataletan

banatu

dira:

esku-hartze

zuzeneko

zerbitzuak,

udalerriko departamenduak, sentsibilizazio eta prebentzioan lan egiten duten
beste elkarte batzuk eta udalerriko Ahalduntze Eskolan parte hartzen duten
emakume taldea bezalako agente sozialak.

 Emakume biktimei elkarrizketa: Zerbitzu Sozialei esker 4 emakumerekin
kontaktatu genuen, hauek euren ibilbidean erabilitako zerbitzuen balorazio bat
egin zezaten, eta aldi berean, bizi izan duten (edota oraindik bizi duten)
indarkeria matxista eta familiarteko indarkeriaren aurrean duten posizio eta
iritziaren berri izateko.

 Jarrera eskalak 1 : Eskala hauek jarrera, portaera eta pertsonen jakintzak
neurtzen dituzte baieztapen batzuen bidez; kasu honetan, indarkeria sexistari

1

Eskala 25 itemez osaturik dago, eta hiru atalez osaturik dago: batetik, genero indarkeriaren
gaineko ideien inguruko atala (bere kausak, modu eta ondorioak); bestetik, esku-hartzeak
edota indarkeria jasaten duten emakumeei eman beharreko laguntzak zer nolakoak izan
behar diren barneratzen dituen ideien atala; eta arretarako dauden baliabideen gaineko
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buruzkoak dira. Eskala era informatiko batean bidali zen (bai euskaraz eta
baita erdaraz ere), alde batetik politikoei, eta beste batetik Zerbitzu Sozialei
eta Udaltzaingoari (Eskalak eta euren metodologia 2. eranskinean ikus
daitezke).
Guztira 21 eskala lortu ziren: 8 politikoenak, 4 Zerbitzu Sozialena eta 9
Udaltzainena.

 Dokumentuen berrikuspena: Andoaineko Udaletxeko web orrien bidez
udalerriko

sail

ezberdinen

eta

beste

erakunde

ofizial

batzuen

(Eusko

Jaurlaritza- Emakunde, Ertzaintza, Ikuspegi, etab.) gaineko informazioa bildu
da.

Azkenik, kanpo lanaren bidez lortutako materiala sistematizatu egin zen eskalen
emaitzekin eta lortutako datuekin batera; hau, informearen zirriborro bat egiteko
erabili zen, zeina, parte-hartu edota kolaboratu zutenekin eztabaidatu zen, horrela
azken hauen iradokizunak barneratu ahal izateko.

jakintzak baloratzeko atala. Horrez gain, erantzun anitzeko hiru galdera zituen. Emaitzen
bidez, dagoen gai honekiko dagoen sentsibilitate eta jakintza maila hobeto ezagut genezake.
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2. ANDOAINGO UDALERRIA, BERE BERDINTASUN ETA INDARKERIA
MATXISTAREN POLITIKAK

2.1. Indarkeria matxistaren kontzeptualizazioa eta terminologia
Martxoaren 9ko, emakumeen eta gizonen berdintasunerako Gipuzkoako Foru
Aldundiko 2/2015 FORU ARAUA-k (hemendik aurrera Foru Araua) bere V.
kapituluan (indarkeria matxistarik gabeko bizitzak) genero disidentziei eragindako
indarkeriaren kontzeptua garatzen du; eta horrez gain, era ezberdinean erabiltzen
diren

kontzeptuak

argitu

nahi

dituen

terminologia

erabiltzen

du,

horrela,

hartaratzen diren indarkeria mota ezberdinak zeintzuk diren argitzen lagundu
beharko luke.
Foru Arauak bere marko orokorrean indarkeria matxista horrela ulertzen du:
“sexu/genero/sexualitate sistemaren heteronormaltasunari aurre egiten dioten
gorputzen aurkako kontrol, eraso, ukapen eta inposaketa zuzen, egiturazko eta
sinbolikoak, hala nola, transgreditu gabe ere, bere baitan boterearen harremanak
jasaten dituzten objektua diren, emakumeen, gorpuen kontrakoak”.
Analisiak indarkeria sexista edo emakumeen aurkako indarkeria matxista
indarkeria

matxista

modu

bezala

hartzen

du,

eta

horrela

definitzen

du:

“emakumeen aurkako kontrol, eraso, ukapen eta inposaketa zuzen, egiturazko eta
sinboliko mota guztiak, beti ere, gizon eta emakumeen ezberdintasun eta harreman
hierarkikoan oinarrituta daudenean”.
Indarkeria matxista zehatz hau azpimarratu eta Aldundiko politika publikoen ardatz
bezala ezarriko da; zeren, honek biztanleriaren erdiari eragiten dio eta sistema
patriarkatua mantentzen du, zeinaren bidez gizon eta emakumeen artean dauden
ezberdintasun natural eta biologikoak plano ideologiko batera eramaten dira, eta
horrek sistema binario batean eraikitzen diren estereotipo eta genero rolak eragiten
ditu. Estereotipo eta rol horiek desberdintasunean oinarritzen den egitura bat
eraikitzen dute, non, maskulinitatea ardatz nagusi bezala kokatu eta gizonemakumeentzako erreferentziatzat hartzen den; hots, feminitateari lotzen zaion
guztiari garrantzia kentzen zaio. Beraz, emakumeen aurkako indarkeria mota
ezberdinak

gizon

eta

emakumeek

historikoki

izan

dituzten

ezberdintasunak

mantentzeko balio duten tresnak dira.
Baina, sistema patriarkalak ezarritako binarismo sexual hori zalantzan jartzen
duten beste identitate sexual ezberdinei ere indarkeriaz edota mehatxari erantzuten
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die; hori dela eta, beste indarkeria matxista mota batzuk daude, besteak beste,
transfobia, lesbofobia, homofobia eta intrageneroaren aurkako indarkeria.
Foru Arauakindarkeria matxista ezberdinak ardatz berean oinarritzen direla dio:
sexu/genero/sexualitate-arenbinarismoa arau bezala eta honen aurka egin ezkero
zigorra izatea. Baina, badaki azken urteetako udalerrietako, Aldundiko eta estatu
mailako neurri politikoek ez dutela planteamendu hau jarraitu; beraz, indarkeria
sexista oso eraturik dagoela ikusteko, eta batez ere,

2004ko abenduaren 29an

BOE-n argitaratutako Genero Indarkeriaren aurka Osoko babesa emateko Neurriei
buruzko Lege Organikoan ezarritako indarkeriari garrantzia emateko, indarkeria
sexistaren eskema kontzeptual eta terminologiko propio bat proposatzen du.
Hortaz, Foru Arauaren proposamen terminologikoak Genero indarkeriahorrela
definitzen du: “gizon batek bere bikotekidea den edota antzeko harreman bat duen
(edo izan duen) emakume bati eragiten dion edozein indarkeria fisiko eta
psikologiko,

baita

ere,

askatasun

sexualaren

aurkako

erasoak,

mehatxuak,

behartzeak edo askatasuna mugatzen duen beste edozein akzio”.
Foru Araua onartu eta gero, 2015eko uztailaren 23an BOE-n Haur eta nerabeen
babes sistemaren aldaketen, uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoa argitaratu
zen2, lege hau 2015eko abuztuaren 12an jarri zen indarrean. Lege honek, besteak
beste, Genero Indarkeriaren aurka Osoko babesa emateko Neurriei buruzko 1/2004
Lege Organikoan aldaketak eragiten ditu; zeren, bere lehen artikuluan adin txikiko
pertsonak ere genero indarkeriaren biktimatzat hartzen ditu.
Diagnostiko honetan, beste indarkeria mota bi ere barneratzen dira Etxeko
indarkeria/familiartekoindarkeria/ familian ematen den indarkeria sexista:
honek, bikote eta bikote ohiaren arteko indarkeria kasuak izan ezik beste ahaideen
arteko edozein indarkeria mota barneratzen du.
Azkenik, azaroaren 23ko Kode Penalaren 10/1995 Lege Organikoak bere VIII.
Tituluan askatasun sexualaren aurkako delituak barneratzen ditu 3 ; non, besteak
beste, indarkeria sexuala ageri den. Indarkeria sexuala deritzogu emakume bati

2

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf

3

https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/24/
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intimitate sexuala izatera behartzeko erabiltzen den egintza orori (beldurraraziz,
koakzio bidez –mehatxatuz edo xantaia eginez- edo bere borondatea ezabatu edo
mugatzen duen beste edozein egintza eginez). Foru Arauaren atal kontzeptual eta
terminologikoan barneratzen diren indarkeria sexual motak honako hauek dira:
Sexu-erasoak: Indarkeria eta beldurraraztearen bidez burutzen diren askatasun
sexualaren aurkako ekintzak. Indarkeria bezala ulertuko da indarkeria fisikoaren
erabilera edota biktimari edo bere inguruko pertsonei kalte bat eragingo diela (eta
honekin beldurraraztea) adieraztea helburu duten jokaera psikologikoak. Kasurik
paradigmatikoena bortxaketa da (zeina, alu, aho edo uzki bidezko kopulazio bat
den; bertan, gorputz atalak sar daitezke edota lehenengo bien kasuan objektuak
sartzea ere bortxaketatzat joko da).
Sexu-abusuak: Indarkeria edota beldurrarazterik gabe egiten dira. Hemen
barneratuko lirateke, euren borondatezko gaitasuna edota gaitasun intelektual
mugatua izanagatik, baliozko onespenik eman ezin duten pertsonei eginiko
abusuak.
Sexu-jazarpena:Izaera sexualeko edozein jokaera hitzezko edota fisiko, zeinak
pertsona baten duintasunaren aurka jotzea duen helburu, bereziki testuinguru
beldurgarri, iraingarri edota erasokorra sortzen denean. Emakume eta gizonen
berdintasun efektiborako, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren I Tituluaren,
7.artikulua.
Marko kontzeptual eta terminologiko honetan egingo da lortutako datuen eta
emaitzen analisia. Garrantzitsua deritzogu hau argitzea, zeren, ondorio bezala
aurreratu genezake ez dela erreferentzia marko hau arintasunez erabiltzen, nahiz
eta aipatutako definizio batzuk udalerriko ekintza batzen terminologian barneraturik
egon. Eta, aldi berean, terminologia hau erabiliko dugulako testu osoan zehar, uste
baitugu lagun dezakeela udalerrian lantzen diren indarkeria mota ezberdinak
zeintzuk diren argitzen.
Baina, kontzeptualizazio eta terminologiaz haratago, aurrera pauso ugari egin dira,
batez ere, Gipuzkoako Lurralde Historikoan; baina, hala ere, emakumeen aurkako
indarkeria espresio ezberdinak aurki genezake gaur egun eta biktima kopurua oso
kezkagarria da. Tartekatutako salaketa kopurua areagotuz doa4; baina, hala ere,

4

Botere Judizialaren Kontseiluaren Etxeko Indarkeriaren eta Genero Indarkeriaren aurkako
Behatokiaren 2015eko informearen arabera 2015ean, Estatu espainiarrean 123.725
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beldurrak isilarazitako milaka emakume eta haurren arteko gutxieneko bat da
salatzera ausartzen dena. Eraiketak dira indarkeria mota honen muturreko kasuak,
eta hauek telekomunikabideetan oihartzun bat izaten dute; baina, hala ere, ez zaie
ematen

behar

adina

garrantzi,

eta

beraz,

gaur

egun,

oso

ohikoak

dira

babesgabetasun istorioak, inpunitate kasuak eta normaltzat hartzen den indarkeria
kronikoa.
Politika publikoak garatzeko ezinbestekoa da ulertzea indarkeria sexista ez dela
ekintza isolatu bat (beraz ezin da gaixotasun edo gaitzat jo), zeren, mundu mailan,
emakumeen heriotza eragiten duen lehen zergatia da5.

Aurretik aipatu digun bezala, indarkeria matxistak ez die soilik emakumeei
eragiten,

eta

jarrerek

sexu/genero/sexualitate sisteman ezarritako heteronorma betetzen

ez duten

pertsonei

euren
ere

gorputz,

eragiten

die.

nortasun,
Diagnostiko

gustu
honetan

sexual
aztertuko

dugu

aurrera

eramandako egintzen arabera zer nolako politikak dituzten Andoainen. Hortaz,
ikastetxeetan

egindako

sentsibilizazio

eta

prebentzio

kanpainek

indarkeria

matxistara zuzentzen dira; indarkeria sexista da sentsibilizaziorako berdintasun
arloan egiten diren politiken erreferente, are gehiago, genero indarkeria da batez
ere emakume biktimen (eta orain euren seme-alabek) arretarako politiken oinarri.

2.2. Datu geografikoak eta biztanleria datuak
Andoain Donostialdea eskualdearen barne dago, eta Gipuzkoako hiriburutik 15
kilometrora dago; 27 km² inguruko hedadura dauka, eta 14.827 biztanle, 7.411
emakume eta 7.416 gizon. Adin tarte guztietan gizonezkoen ehunekoa handiagoa
da, 65 urtetik gorako tartean izan ezik, bertan emakumeak %55,7 baitira.
1. Grafikoa.Adin eta sexuaren araberako Andoaingo biztanleriaren banaketa. 2016.
Datu absolutuak. N= 14.827

emakumek genero indarkeriaren biktima izateagatik salaketaren bat tartekatu zuten.
Batzuek behin baino gehiagotan salatu zuten, beraz Auzitegietara 129.123 salaketa heldu
ziren (bataz beste, 353 salaketa egunean). Euskadin, aldiz, 2014an 3.990 salaketa tartekatu
ziren, eta 2016an hiru erailketa egon dira.
5
Nazioarteko Osasunaren Erakundearen 2014ko datuen arabera.
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1.431
1.796

65 urte baino gehiago

4.486
4.231

20-64 urte

Emakumeak

1.499
1.384

19 urte arte

-

Migratutako

Gizonak

biztanleriari

1.000

2.000

3.000

dagokionez,

4.000

Ikuspegi

5.000

2016ren

datuen

arabera,

biztanleriaren %5,8a
a osatzen zuen (858 pertsona), migratutako pertsonen %52a
emakumeak

izanik.

Jatorrizko

lurraldearen

arabera,

migratutako

biztanleria

ondorengo forman banatzen da: %42,5a Hego Amerikatik dator; %25a Afrikatik;
%25a EBtik; %4,8a Asiatik; %2,4a EB ez den Europatik; %0,
%0,2
2 Ozeaniatik6.

2.3. Berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako udal
politikak
Andoainek

jada

badauka

berdintasun

politikak

inplementatzen

ibilbide

eta

konpromiso politiko bat eta hauen barruan, emakumeen aurkako indarkeriari
erantzuna emateko politikak. Orain, politika hauen bilakaerari jarraipena egitea
ahalbidetzen diguten mugarriak nabarmenduko ditugu, eta baita hauen ondorioz
jorratu diren programa eta ekintzak ere.



2012. Urtean Herriko emakume eta gizonen egoeraren diagnostiko bat egin
zen eta bertan, beste gauza batzuen artean, hauteman zen Eusko
Jaurlaritzaren Erakunde Arteko Protokoloa zela artap
artapen
en eta erantzun
publikorako ekintza markoa emakumeen aurkako indarkeria kasuetan, eta
ez zegoela erantzuna zehaztuko zuen herri mailako protokolorik.

6

Iturria. Ikuspegi 2016. Datu horiek ez dira aurkitu sexuaren arabera banatuta.
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2014ko martxoan Andoaingo emakume eta gizonen arteko II. Berdintasun
Plana

onartu

zen

2014-2017

denboraldirako.

Sei

programa

eta

interbentzioko lau ardatz dauzka.
Plan honetako 5. atalean, Tratu Onen Sustapena, aurki genezake oraingo
diagnostiko honen xedea: Artapena hobetzeko tresnak: emakumeen artapenari
buruzko ikerketak burutu eta hobetzeko neurriak hartu, eta bere ekintza nagusiak
emakumeen aurkako indarkeriaren kontrakoProtokolo lokala eratzea aztertzen du
bertan parte hartzen duten agente guztien artean.
“Andoaingo Udal Gazteria Plana 2015-2017”-ean ere zeharkako lan-lerroetako bat
Berdintasuna da. Jarraian garatzen dena da indarkeria matxistaren prebentziorako
udalerriko ikastetxeetako pertsona multzoei zuzendutako programa bat.

2.3.1. Harremonak Programa
Esperientzia pilotu gisa hasi zen 2012-2013 kurtsoan udal Gizarte Zerbitzuen
Saileko Arlotik sustatuta.7. Sailetik hautemandako eragiteko, laguntzeko eta pareko
taldeen arteko harreman forma eta jarrerak aldatzeko 8 beharrizanetatik jaio zen,
nerabeek harremanak modu egokian edukitzea ahalbidetuko dien trebetasun eta
gaitasunak garatu ditzaten.
Hiru hausnarketa-lerro lantzen dira:


Bikotekidea (maitasun erromantikoa, mitoak, etab.)



Sexismoari aurre egitea



Tratu Onak

Gainera, badaude beste gai batzuk ere programan sartzen direnak, hala nola,
emakumeen ahalduntzea, gizonen ardura indarkerian, transfobia, homofobia,
lesbofoia, etab.
Programa 2. eta 3. DBHko eta Batxilergoko ikasleei zuzenduta dago eta
bigarren hezkuntza irakasten den Andoaingo ikastetxe guztietan garatzen da,
hau da, Leitzaran Institutua, La SalleBerrozpe Eskola eta Aita Larramendi
Ikastola.
7

Programak Gizarte Zerbitzuen ardurapean jarraituko du 2017an udal Berdintasun Arloa
sortzen den arte, orduan azken honen menpe geratuko baita.
8
Garrantzitsua iruditzen zaigu berdintasun izapidea adinean oinarritzen dela azpimarratzea,
eta ez nahitaez generoan edota biztanleriaren beste ezaugarri batzuetan.
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Tailer gehienak 12-16 urte bitarteko gazteei zuzendutakoak izan dira, azken
hiru urteetan ondorengo ikasle kopuruak parte hartu duelarik:9:


2014-2015 ikasturtea: 440 ikasle



2015-2016 ikasturtea: 412 ikasle



2016-2017 ikasturtea: 323 ikasle10

Tailerrak dinamizatzen dituzten monitoreen esperientziatik DBH-n egiten den
lanketaren zailtasuna aitortzen da. Batxilergoko ikasleek jarrera hobea dute eta
beraien interesa batez ere sexualitatearen ardatzean dago.
2016-2017 ikasturtean, Gizarte Zerbitzuen eskatuta, udal LHI-an saio bat burutu
zen; monitoreek esperientzia “gogorra” izan zela esan zuten.
Programa hau martxan dagoen urteetan bere balorazioa oso positiboa izan bada
ere, bai monitoreen aldetik zein irakasle, ikasle eta gurasoen aldetik, bere pilotu
izaera zailtasun gisa ikusten zen, honek bere garapeneko ezaugarriak eta
aurrekontua mugiezinak direla esan nahi baitu. Berdintasun Arloaren sorrerarekin,
programari bultzada berri bat eman zaio eta bere egonkortasuna sustatu da, bere
kontrataziorako oinarriak sortuz eta Arremanitz Kooperatiba-ri esleituz. Uste da
honek proiektuaren dimentsio berri baten lanketa ekarriko duela, bere helburu
nagusia “sustatzaileak sustatzea” izango delarik.

2.3.2. Eraso sexual eta sexisten aurkako kanpainak jaietan
Ekintza hau II. Berdintasun Planean kokatuz, urtean zehar herrian ospatzen diren
jaietan zenbait sentsibilizazio eta prebentzio kanpaina burutu dira, sarritan udal Sail
desberdinetatik bultzatuta. Hala ere, 2017 honetan, kanpainak garrantzia berezia
hartu du sortu berri den Berdintasun Arloak antolatu duelako. Horrela, kanpaina
honen testuinguruan, eta jai batzordeetako eta udal teknikariekin koordinatuz,
hainbat ekintza antolatu dira:

9

Programa ematen duen kooperatibak parte hartu duten ikasleek datuak eman dizkigu,
ebaluaketa fitxetan oinarrituta, eta beraz kopurua gutxi gorabeherakoa da. Beste alde
batetik, ez dituzte datuak sexuaren arabera banatu, beraien planteamendua binarismoa
ahalik eta gehien ekiditea baita.
10
Ikasle kopurua jaitsi egin da, 2016-2017 honetan DBH 2an tailerrik ez ematea erabaki
delako, Lehen Hezkuntzako ikasleekin ordeztuz, eta maila honetan ikasle gutxiago daude.
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San Joan eta SantaKrutz jaietan prebentzio eta sentsibilizazio kanpainak.
Horretarako gidak kartelak, pegatinak eta banderatxoak egin eta banatu
dira hainbat auzotan eta txosna eta taberna guneetan.



Jai Batzordean jaien testuinguruko eraso sexual eta sexisten kontrako
Protokolo bat egin eta onartu da.



Eraso matxista hauek gertatzeko arrisku gehien dauden jai eremuko
lekuak

hauteman

dira,

ondoren

beraien

egokitzapena

egin

ahal

izateko.11.

2.3.3. Ahalduntze Eskola
Berdintasun Arlotik sustatutako iniziatiba, 2017an sortu da eta bere helburua
ikuspegi feminista batetik emakumeen ahalduntze indibidualak eta kolektiboak
sustatzea da, bilakaera sozialerako kontzientziazio, ikasketa eta tresna lortze
prozesu bat. Emakumeen kolektiboak sendotzea eta hauen arteko lankidetza
ematea ere nahi da. Hasiera batean bost tailer eskaintzen badira ere, eskaintza
handitzen joatea da asmoa.
Eskaintzen diren eta indarkeriaren aurkako prebentzioa sendotzen duten tailerren
artean autodefentsa feminista eta batukadadaude, azken hau auto estimua lantzen
11

2014an “Genero ikuspegitik herrian hobetu beharreko puntuen mapa” egin zen, baina bere
inplementazio-maila ez da ezagutzen.
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duen jarduera bat delarik, eta gainera, emakumeen borroken ikusgarritasunari
lagun diezaioketen taldeak sortzen dituzte.

2.3.4. Barne jarduketak
2013ko ekainetik Udaletxean Jazarpen laboraleko jarduketa prozedura bat dago.
Bertako atal bat sexuagatiko jazarpenari zuzenduta dago, baina hala ere
gaztelerazko

dokumentu

osoan

eraginpeko

langileei

(“trabajador

afectado”,

gaztelaniaz) buruz ari da, hau da, maskulinoan edo gaizki deitutako generikoan.
Anbiguotasun bat atzeman da, beraz, jazarpen sexual eta jazarpen sexistari
dagokien terminologia ulermen zailtasunaren ondorioz.
Dena den, ez dago beren jarduera emakume eta gizonen aukera berdintasunen
eremuan jorratzen duten erakundeentzako diru-laguntzak erregulatuko duen
Ordenantzarik, ezta emakumeen erakundeentzako diru-laguntzak erregulatuko
dituenik ere. Udaletxeak urtero diru-laguntza ematen dion emakumeen erakunde
bat dago, bere jarduerak burutzeko lokal baten lagapenaz gain.
Hortaz, udaletxeak berdintasun politiketan eta indarkeria matxistaren inguruko
prebentzio eta sentsibilizazio lanetan jada ibilbide luzea eduki arren, egoeraren
diagnostiko bat egitea beharrezkotzat jo da emakumeek jarraitzen dituzten artapen
ibilbideak, bitartekoen erabilpena, salaketen kopurua eta Berdintasun Planean
diseinatzen hasiak diren eta udal politikak hobetzeko balioko duten beste gako
batzuk ezagutzeko.

2.4. Pertsonal
matxistarekiko

politikoaren

posizioa

emakumeen

aurkako

indarkeria

Pertsonal politikoaren posizioa ezagutu ahal izateko, Andoaingo alkatea eta
Berdintasun Zinegotzia elkarrizketatzeaz gain, auto-balorazioko 8 eskala burutu
ziren pertsonal politikoaren artean.

2.4.1. Aurrekariak
2011. urtean, Bildu alderdi politikoa udaletxera heldu zenean, berdintasun politikek
garrantzi

handiagoa

hartzea

bultzatu

zen.
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berdintasun politikekin eta indarkeriaren prebentzioarekin zerikusia zuten jarduerak
burutzen zituzten, udal teknikari askorentzat gai honetako erreferentziazko figura
izateaz gain. Beren karguko berezko ardurak ere izanda, ordea, oso zaila zen udal
berdintasun politiken garapen bete batekin konbinatzea.
Oraingo Udal gobernuak hauteskundeetara aurkeztu zenetik bere programa
politikoan Berdintasun arlo bat sortzeko asmoa erakutsi zuen, eta baita teknikari
postu baten eraketa ere. Hala ere, udalbatzak izan zituen arazo ekonomiko larriak
zirela eta, proposamen hau ezin izan zen burutu 2011-2015 legegintzaldian, eta
ondorioz, 2015-2019 legegintzaldian sortu dira zerbitzu eta kargu horiek

2.4.2. Arazoaren balorazioa eta ezagutza
Udalbatzak, Bilduko militantziatik, jarraikortasun handiago edo txikiagoarekin,
berdintasunean formazioa jaso du. Ez dakite beste alderdiren bateko zinegotziek
formazioren bat jaso duten gai honen inguruan.
Indarkeria matxistan formazio espezifikorik eduki ez arren, elkarrizketatutako
pertsonal politikoak bere edukia oso modu argian definitzen du, baita bere agerpen
desberdinak ere (hautemateko zailenak izan daitezkeen indarkerietatik abiatuta,
normalizatuta dagoena, menpekotasun harremanak, etab.), eta horrez gain
emakume bat bere bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeria pairatzen ari balitz,
hori hautemateko izapideak identifikatzen ere jakingo lukete. Problematika honen
inguruan zeharka lantzeko beharrizana azpimarratzen dute, hau da, ahal diren udal
arlo guztiak inplikatuz eta biztanleria gazteenaren artean prebentzioa lehenetsiz
Gai

honetan

koordinaziorako

Protokolo

instituzional

bat

edukitzeko

komenigarritasunari dagokionez, aurreko legealdian Emakunderi mekanismo hau
martxan jartzeko diru-laguntza eskatu zitzaion, baina eskaera hori ukatzean eta
arazo ekonomikoak medio, ez zen martxan jarri. Gaur egun uste dute biktimen
artapena hobetzeko tresna garrantzitsua dela, eta 2018an garatuko dute egoeraren
diagnostiko honen ondorio gisa.
Andoaingo indarkeria sexista gertaera baten aurrean egin beharreko adierazpen
publikoei dagokienez, oso argi daukate irmotasunez jokatu behar dela, kondena
esplizitu eta publikoa eginez eta biktimari laguntza osoa eskainiz.
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2.4.3. Eskalaren emaitzak
Zortzi zinegotzik (lau gizon eta lau emakume) eskala bat bete zuten, bi azpi
azpi-eskala
zeuzkana: bata genero indarkeriari buruzko ezagutzari zegokiona (esparru legalean
eta biktimei laguntzeko dauden zerbitzuen inguruan) eta bestea emakumeen
aurkako indarkeria
a matxistaren inguruko iritzi item batzuen bitartez sentsibilitatea
neurtzen zuena.
2. Grafikoa: Azpi-eskaletako
eskaletako gradu
gradu-mailen
mailen araberako laginaren banaketa sexuaren
arabera banatuta. N=8
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Emakumea

Gizona

Ikus dezakegun moduan, lortutako puntuazioan sexua eragina daukan
dauk
aldagai bat
da (adinak ez du modu nabarmenean eragiten, eta inork ez zeukanez gaiari
buruzko informaziorik, ez zen analisian sartu aldagai hori). Emakumeen multzoan
erdi mailako ezagutza eta sentsibilitate altua nabarmentzen da, aldiz,
gizonezkoak balore
e guztietan ezagutza eta sentsibilitate baxurako joerarekin
banatuta daude. Beste nabarmentzeko datu bat, kointzidentzia maila altuena
emakumeek indarkeriatik ateratzeko dauzkaten laguntzen inguruko iritzian dagoela
da, emakumeek beraien irteera ibilbidean laguntza publiko nahikorik ez dutela uste
baita orokorrean.
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3. INDARKERIA SEXISTA. DAUDEN DATUAK
Beraien tratu txarreko egoera publiko egitera ausartzen diren edota eraso sexual
bat pairatu duten emakumeen perfil bat osatzea eta kuantifikatzea ez da izan lan
erraza, jarraian datozen arrazoiengatik:



Artatutako emakumeen sistematizazio irizpide desberdinak eta zerbitzu
bakoitzean beraiekin burututako interbentzioak.



Bitarteko batean artatu diren emakumeetatik zenbat artatu diren beste
batean jakitea eragozten duen zerbitzuen arteko informazio gurutzatuaren
hutsunea.


Aurreikusitako muga hauek egon arren, hainbat zerbitzu publikotan artatutako
emakumeen

mapa

bat

gauzatu

da,

lortutako

datuak

alderatuz,

Andoaingo

indarkeria matxistaren salaketen dinamika ulertzea ahalbidetuko duten hipotesi
batzuk burutzeko.
3.1.

Sexu

arrazoiengatik

edo

familia

indarkeriagatik

biktima

diren

emakumeenganako informazio eta artapen zerbitzua- SATEVI
Estaldura autonomikoko doako informazio zerbitzu bat eskaintzen duen telefono bat
da. Eguneko 24 ordutan dago eskuragarri, urteko 365 egunetan. Hizkuntza
ugaritara momentuko itzulpena eskaintzen du eta entzumen urritasuna duten
pertsonek ere erabil dezakete. Indarkeria matxistari aurre egin dioten emakumeei
zuzenduta egoteaz gain, senide, lagun eta indarkeriaren biktima den emakume bati
laguntzeko informazioa eskatzen duten pertsona orori ere zuzenduta dago. Zenbaki
honetara bideratzen dira 016ko deiak, estatu konpetentziako telefonoa dena.
Elkarrizketatutako emakume batek ere ez du erabili.
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1. Taula: 2014-2016 bitartean SATEVI-n jasotako deiak

URTEA

Dei kopurua

2014

13

2015

4

2016

18

Guztira

35

Iturria: SATEVI-ko datuetatik abiatuz geuk egina.

3.2. Eusko Jaurlaritzako Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritza
Sail honek emandako datuek polizia interbentzio bat egon den artatutako kasuak
jasotzen

dituzte,

eta

2014-2016

urte bitartean

Ertzaintzak ezagutu

dituen

emakumeen biktimizazioak arau-hauste penalengatik (Andoaingo udalerrian gertatu
direnak, salaketa tramitatu den Komisaria edota dagozkion diligentzia polizialak
alde batera utzita). Datuen irakurketa egoki bat ahalbidetzeko, ondorengoa argitzea
komeni da

●

Biktimizazioen estatistikak, emakumeek bidegabekeria penalen bat pairatu
duten aldi guztiak kontabilizatzen ditu, eta horrela geratu dira erregistratuta
gizarte salaketa baten edota atestatu baten bitartez

●

Askatasun
harremana

sexualaren
familia

aurkako

esparrutik

delituek

biktima

eta

kanpora

finkatzen

egilearen

diren

arteko

kasuak

ere

barnebiltzen dituzte (lan-eremuan, bizilagunak, ikasketa-eremua, bat bera
ere ez...).

●

Familia barneko indarkeria (etxeko indarkeria ere deitzen zaiona), biktima
eta egilearen arteko harremana familiarra denean eta eguneroko elkarbizitza
bat suposatzen duenean gertatzen dena da.
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2. Taula. Urte eta motaren araberako emakumeen aurkako indarkeriaren datuak.
Biktimizazioak eta kasuak. Datu absolutuak.

2014

2015

2016

Biktimiz. Kasuak Biktimiz. Kasuak Biktimiz. Kasuak
BIKOTE/BIKOTE
OHIAK
GAUZATUTAKO

30

20

24

18

25

22

3

2

4

4

2

2

-

-

-

-

-

-

33

22

28

22

29

26

INDARKERIA
FAMILIA BARNEKO
INDARKERIA
(BIKOTEAK/BIKOTE
OHIAK
GAUZATUTAKOA
SALBU)
ASKATASUN
SEXUALA
GUZTIRA

Taulak erakusten du indize altuena daukan Ertzaintzak jaso eta artatutako
indarkeria

mota

bikoteak/bikote

ohiak

gauzatutako

indarkeria

dela,

genero

indarkeria deritzona. Soilik Genero indarkerian (GI), familia indarkerian (FI) eta
askatasun sexualaren aurkako delituetan (AS) salaketa jarri duten biktimen eta
delitu hauetako erasotzaileen adin datuak dauzkagu, eta 3. eta 4. tauletan ikus
ditzakegu
3. Taula. Biktimen adina indarkeria motaren eta urtearen arabera. Datu absolutuak.

URTEA
Adina/

2014

2015

2016

Indarkeria
motak

GI

FI

SE

GI

FI

SE

GI

FI

SE

14TIK 17RA

0

0

0

0

0

0

1

0

2

18TIK 20RA

1

0

0

0

1

0

1

0

0

30ERA

5

0

0

4

0

0

4

0

0

31TIK 40RA

4

0

0

6

1

0

10

1

0

21ETIK
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41ETIK
50ERA

8

0

0

5

0

0

4

1

0

51TIK 64RA

2

0

0

2

1

0

2

0

0

0

2

0

1

1

0

0

0

0

20

2

0

18

4

O

22

0

0

65 EDO
GEHIAGO
GUZTIRA

4. Taula. Erasotzaileen adina indarkeria mota eta urtearen arabera. Datu
Absolutuak.

URTEA
Adina/

2014

2015

2016

Indarkeria
mota

GI

FI

SE

GI

FI

SE

GI

FI

SE

14TIK 17RA

0

0

0

0

0

0

0

1

0

18TIK 20RA

1

0

0

0

0

0

0

0

0

30ERA

2

0

0

1

0

0

2

0

0

31TIK 40RA

6

1

0

7

3

0

9

0

0

50ERA

8

0

0

4

1

0

8

0

0

51TIK 64RA

3

1

0

5

0

0

3

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Ezezaguna

0

0

0

1

0

0

0

0

0

GUZTIRA

20

2

0

19

4

0

22

0

0

21ETIK

41ETIK

65 EDO
GEHIAGO

Adinaren arabera, biktimak zein erasotzaileak gehienbat 31-50 urte bitartean
kokatzen direla ikus genezake, artapen zein prebentzio lanetarako kontuan hartu
beharreko datua izanik. Deigarria da 2016an gertatutako askatasun sexualaren
aurkako delituen biktima eta erasotzaileen arteko adin desberdintasuna, izan ere
itxura denez, emakumeak adinez txikiak diren heinean gizonezkoak adin tarte
altuenean kokatuta daude. Ez daukagu ondoriorik ateratzeko datu gehiagorik, baina
emaitza hauekiko arreta piztu nahi genuke.
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3.3. Hernaniko
ko Ertzaintza
Ertzaintzak helarazitako datuak 2014,2015 eta 2016an familia indarkeria eta
genero indarkeriagatiko biktimizazioengatik zabaldutako espedienteak dira. Beraz,
2014 eta 2016 bitartean jazotako gertaera berriak dira, artatuak direnak eta
diligentzia judizial zein FI/FI espedienteak dakartzatenak. Guzti hauen jarraipena
Hernaniko Ertzain-etxeko
etxeko Genero/Familia indarkeria arloko agenteek egiten dute
Kasu bakoitza biktima nagusi bati dagokio, eta horregatik erabaki da kasuz kasu
aztertzea

jakiteko

euretariko

bateren

baten,

biktima

nagusiaz

gain,

beste

biktimizazio batzuk dauden (umeak, senideak, etab.).
3.Grafikoa. Hernaniko Ertzaintzak zabaldutako e
espedienteak
spedienteak sartze-urtearen
sartze
eta
indarkeria mot
motaren arabera. Datu absolutuak. N=81

25
20
15

5

6

3

2
Etxeko indarkeria

10
14

16

17

18

2015

2016

2017

Genero indarkeria

5
0
2014

Oharra: 2016an GI gisa erregistratutako kasu bat dago, baina bertako biktima gizonezkoa
denez FI gisa kontabilizatzea erabaki da.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun
Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzak 2014-2016
2014
urte
bitartean GI-gatik
gatik 70 kasu kontabilizatu baditu ere, Hernaniko Komisarian 47 kasu
erregistratu dira denboraldi berdinean 12 . Iturri batetik bestera jasotako datuen
arteko desberdintasun hau honexegatik da:

12

Diagnostiko honen garapenaren azken momentuan Ertzaintzak 2017an orain arte (2017ko
urrira arte) artatutako kasuen datuak helarazi zizkigun
zizkigun, baina komisaria honetan
erregistratutako eta EJko Zuzen
Zuzendaritzan
daritzan erregistratutakoen arteko alderaketa egoki bat
egitea ahalbidetzeko ez dira kontutan hartu.
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EuskojaurlaritzakoSegurtasunSailakdelituzkogertareakjasotzenditu,

hau

da,

Andoainen emandako gertaerak. Kasu honetan biktima Andoainen bizi ahal da edo
ez. Aldiz, Ertzaintzatik expedienteak zenbatzen dituzte, urtero ematen diren biktima
berriak, beraz lehen aldiz 2008.urtean salatu badu, ez da ondorengo urteetan
expediente berri bezala kontuan hartuko.

Genero indarkeriaren erasotzaile eta biktimen nazionalitateari dagokionez, hauek
dira lortutako emaitzak:
5. Taula. GI biktimaren nazionalitatea

6. Taula. GI erasotzailearen nazionalitatea

urtearen arabera. Datu Absolutuak.

urtearen arabera. Datu Absolutuak.

URTEA
Nazionalitatea

URTEA

2014

2015

2016

11

12

15

Magreb/Afrika

0

3

2

Europa Ekialdea

1

0

Latinoamerika

2

Europa EB

Bertakoa

Guztira
Biktimen

zein

2014

2015

2016

11

11

15

Magreb/Afrika

0

4

2

0

Europa Ekialdea

1

0

0

0

0

Latinoamerika

1

1

0

0

1

0

Asia

1

0

0

14

16

17

14

16

17

erasotzaileen

gehiengoa

Nazionalitatea
Bertakoa

Guztira
Euskadikoa

da.

Biktimen %81a

eta

erasotzaileen %77a. Datuak aztertzen baditugu bikote mistoak ezagutzeko 20142016 urte bitartean 6 kasu aurki genitzake: Euretariko 3 dira jatorri atzerritarreko
emakume batek bertako gizonezko batekin bikotea osatzen duena, eta beste
hainbestetan gizonezkoak dira jatorri atzerritarrekoak eta beraien bikotea bertako
emakumea.
Babes aginduak: Denbora tarte honetan Ertzaintzak artatutako GI kasu guztiak
kontutan hartzen baditugu, hurrengo grafikoan ikusten den bezala urruntzeaginduen beherakada mantso bat ikus dezakegu.
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4. Grafikoa. Onartutako urruntze aginduen ehunekoa urteka.

64,3

46,4

2014

23,5

2015

2016

Aginduak ez betetzeko arrazoiak anitzak izan daitezke, baina errealitate bat da
arrisku ezaren balorazioak egiten direla, eta beraz, ez dituzte onartzen babes
aginduak,

genero

indarkeriaren

ezaugarri

espezifikoak

kontutan

hartu

beharrean. Salaketa jartzen duten emakumeek gertaerak kontatzeko eduki ohi
duten

modua,

batzuetan

koherentzia

faltarekin

edota

desordenatutako

oroitzapenetan oinarrituta, erabiltzen du justiziak sarritan biktimaren kontakizuna
ezbaian jartzeko, indarkeria mota honen parte dela ulertu beharrean.
2014-2016 denboraldian komisaria honetatik lortutako datuen artean deigarria da
bestetik, genero indarkeriaren biktima diren migratutako emakumeen artean (9
emakume) soilik batek eduki duela urruntze agindua, 2015. urtean.
Ondoriozta dezakeguna da euren indarkeria egoeratik ateratzen hasteko salaketa
jartzea garrantzitsua zela sinetsi zuten emakumeek, urteek aurrera egin ahala
babes gabeko egoera bateranzko joera dutela da, euretariko gehienak etxera
itzultzen direlako, eta bertan beraien erasotzaileekin bizi daitezkeelako, urruntze
agindurik gabe eta seguru asko salaketa jarri aurretik baino arrisku handiagoan
Datuen beste iturri nagusia Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak dira, bertara jarraian
ikusiko ditugun emakumeak joaten direlarik.

27

EMAKUMEEN AURKAKO IN
INDARKERIA. ANDOAINGO EGOERAREN DIAGNOSIA

3.4. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
5. Grafikoa. Emakumeenganako indarkeria matxista motaren arabera Gizarte
Zerbitzuetan artatutako kasuak urteka. Datu absolutuak13. N= 37

16
16
14
12
10
8

6

2014

7

2015

6

2016
3

4
2

2
0

0

1

2

0
GI

EI

SE

Iturria: Udal zerbitzu honek eskainitako datuetatik abiatuta geuk egina.

Gizarte Zerbitzuek Ertzaintzak baino emakume gutxiago artatu dituzte, baina
artatutako emakumeen hazkunde nabarmen bat nabaritzen da 2016an.

13

Emakume bakar batek indarkeria matxista bat baino gehiago pairatu lezake. Horrela,

2015ean 7 kasu daude eta horietatik batean GI eta jazarpen sexuala daude; 2016an 17 kasu
daude eta horietako batean GI, FI eta jazarpen sexuala, eta veste kasu batean GI eta
jazarpen sexuala.
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6. Grafikoa. Emakumeen adinaren arabera Gizarte Zerbitzuek artatutako kasuak
urteka. Datu absolutuak. N= 33

25
20
13
2016

15

2015
10
3

5
0

2014

4
2
2

1
18-24 urte

25-34 urte

6

1
1

35-49 urte

50-65 urte

Iturria: Udal zerbitzu honek eskainitako datuetatik abiatuta geuk egina.

Gehien artatutako emakumeen adin tartea bat dator Hernaniko Ertzaintzarekin, 31
3149 urte bitartea, mota honetako indarkeriari aurre egin dioten emakumeak artatzen
duen edozein zerbitzutan gertatu ohi den bezala.
7. Taula. Gizarte Zerbitzuetan indarkeria matxistagatik artatutako emakumeen
nazionalitatea urteka. Datu absolutuak. N=33

URTEA
Nazionalitatea

2014

2015

2016

Bertakoa

8

5

15

Magreb/Afrika

1

0

1

Latinoamerika

0

1

1

Europa EB

0

1

0

Guztira

9

7

17

Lortutako beste datu bat artatutako emakumeen jatorria da, %85 autoktonoa
delarik, salaketa jartzen dutenen antzerako ehunekoa dena. Aitzitik, Gizarte
Zerbitzuek artatutako emakume atzerritarren portzentajea (%15) alderatzen
badugu Andoainera migratutako e
emakumeen
makumeen ehunekoarekin (%5,8), emakume
kolektibo honen ordezkaritza altua atzeman genezake.
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7.Grafikoa. Gizarte Zerbitzuek artatutako emakumeen salaketa jartzea urteka. Datu
absolutuak. N= 33

18
16
14

9

12
10

Ez

8

Bai

6

8

4
2

7

8

2015

2016

1

0

2014

Bestetik, ikus genezake ibilbide bat jarraitzen duten emak
emakumeen
umeen gehiengoak ez
duela salaketarik jarri 2014 eta 2015ean, aitzitik 2016an igoera nabarmen bat ikus
daitekeelarik.

8. Grafikoa. Gizarte Zerbitzuek artatutako emakumeen artean seme
seme-alabak
dituztenak. Datu absolutuak. N= 3214

18
16

5

14
12

Ez

10
8
6
4
2

3

12

3

5

4

2014

2015

Bai

0

14

2016

2014an artatutako kasu batean ez dakigu bere kargu umerik duen berarekin bizitzen.
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Azkenik, Gizarte Zerbitzuetan artatutako emakume gehienak amak dira (%65), eta
bakoitzak gutxienez bere kargu alaba bat edo seme bat badauka, genero
indarkeriaren biktima zuzenen kopurua 51 litzateke.

3.5. Indarkeriatik ateratzeko emakumeen ibilbideak
Datuak
atuak biltzerako orduan oztopoak aurkitu arren, 2014
2014-2016
2016 urte bitartean
udalerriko zerbitzu desberdinetara laguntza eske joan diren emakume kopuruaren
hurbilketa bat egitera ausartu gara. Denbora tarte hau hartu da kontutan,
zerbitzuren baten 2017ko datua
datuak
k egon arren, aurretik aipatutako aldia delako
Gizarte Zerbitzuetatik eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasu
Segurtasun
n Sailetik datuak lortu
zirena.
9.Grafikoa. Laguntza eskaintzen duten zerbit
zerbitzuetara
zuetara jotzen duten emakumeek
jarraitzen dituzten ibilbideak.

2014

2015

2016

Ertzaintza

Ertzaintza

Ertzaintza

19

18

14

Gizarte Zerbitzuak
13

Gizarte Zerbitzuak
15

Gizarte Zerbitzuak

Ertzaintza eta GZ.

Ertzaintza eta GZ.

Ertzaintza eta GZ.

0

8

1

8

96

Lehen ondorio
orio gisa, 2014
2014-2017
2017 urteen artean ikus genezake 96 emakume egon
direla Andoainen genero indarkeria pairatzen dutenak eta zerbitzu publiko batera jo
dutenak laguntza eske. Kontutan izanda udalerriko emakumeen biztanleria (7.411
emakume 2017an), genero inda
indarkeriaren tasa 2014-2016
2016 urtetakoa 0,42-koada,
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hemendik ondoriozta daitekeelarik 100 emakumetik 0,42 indarkeria mota honi
aurre egiten ari direla. Tasa hau Euskadikoarekin (100 emakumetik 0,415) alderatuz
gero, Andoainen indarkeria pixka bat altuagoa dela behatzen dugu emakumezkoen
populazioan. 12 urtetik beherako emakumeak ez baditugu kontuan hartzen, adin
horretan bikoterik ez dutela jakintzat emanda, tasa oraindik ere altuagoa litzateke.
Lortutako datuak kontuan hartuta, zerbitzuren batera laguntz
laguntza
a eske hurbildu diren
emakumeen hiru ibilbide daude:
Poliziala, honetan salaketa jartzen duten emakumeak ez dute gizarte zerbitzuetara
jotzen, eta erabiliena da; soziala,, salaketarik jarri ez dutenek jorratzen dutena,
beste bitarteko batzuetatik eratorri
eratorrita
ta gizarte zerbitzuetara hurbilduz; eta mistoa,
non emakumeek salaketa jartzeaz gain gizarte zerbitzuetara jotzen duten, eta
beraz, bestelako bitarteko espezializatuetara bideratzeko aukera daukate. Hau da
gutxien egiten den ibilbidea.
10. Grafikoa. Ibilbidearen
idearen arabera laguntza eskaintzen duten zerbitzuetan
artatutako emakumeen banaketa ehunekotan, 2014
2014-2016
2016 urte bitartean. N=96

Ibilbide mixtoa
9%
Ibilbide poliziala
53%

Ibilbide soziala
38%

Ibilbide poliziala

Ibilbide soziala

Ibilbide mixtoa

Emakumeek aurrenekoz zein bitartekotara jo duten jakiteko ez da existitzen
informazio zehatzagorik, ezta nola joan diren zerbitzu desberdinetatik zehar ere.
Hala ere, datuetan oinarrituta, badirudi Ertzaintzaren eta Gizarte Zerbitzuen arteko
koordinazioa hobetu
obetu egin dela denborak aurrera egin ahala. Horren erakusgarri,
2016an 8 izan direla ibilbide mistoa egin dutenak. Deigarria da 2015ean eredu hau
inork ez jarraitzea Gizarte Zerbitzuek 15 eta Ertzaintzak 18 emakume artatu
zituztenean.
15

EAEn 2016an indarkeria jasan duten emakumeei laguntzeko zerbitzuen eta baliabideen
irismenaren gaineko datuak.
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Azkenik, nabarmendu nahi genuke Gizarte Zerbitzuetara jo eta salaketa jarri duten
emakumeen artean (hau da, ibilbide mistoa egin dutenen artean) bat bera ere ez
dela atzerritar jatorrikoa.

4. ARTAPEN ZUZENEKO ZERBITZUAK: BALORAZIOA
Datuek eskaintzen diguten informazioaz gain, pertsonal teknikoaren esperientzia
profesionala, beraien balorazioak eta iritziak, iturri garrantzitsua dira indarkeria
matxistari aurre egin dioten emakumeek jarraitzen dituzten ibilbideak jakiteko, eta
baita zerbitzu bakoitzaren abantailak eta ahulguneak baloratzeko ere
Iritzi hauek jasotzeko guztira taldekako 6 elkarrizketa egin dira, 12 pertsonen
ekarpenak jaso direlarik.

4.1. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
Genero indarkeria pairatu duten emakumeen ibilbidean udal zerbitzu hauek osatzen
dute ardatz nagusia, edo gutxienez, zerbitzu honetara jotzea erabakitzen duten
emakume askoren erreferentzia nagusia, oraindik ez baitakite zer egin nahi duten
pairatu duten edo pairatzen jarraitzen duten egoerarekin.
Andoaingo udalerrian 6.500 bat familia daude, eta horietatik 4.000 inguru artatu
dituzte Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek, eskaera desberdinen ondorioz. Zerbitzuan
ibilbide zabala duen koordinatzailearen hitzetan, iraganean Gizarte Zerbitzuekin
zegoen estigma bertan behera geratu da, eta gaur egun gizartearen hainbat
beharrizan asetzeko balio duten bitartekari gisa ikusten dira, zerbitzua asko
normalizatzea ekarri duena.
Udaleko Gizarte Zerbitzuak udaletxe eta beste udal-eraikinetatik (Andoainen bost
bat eraikin daude udalbatzaren eskuetan) aparte daude, sei bulego itxitik gora
dauzka eta batzar gela bat, honez gain jostailuz hornitutako espazio bat ere
badauka, umeekin joaten diren pertsonen kasuetarako.
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4.1.1. Artapenaren antolaketa
Gaur

egun,

antolatuta,

artapena
GLU

Lurralde

(Oinarrizko

Antolamendu

Gizarte

Laneko

Geografikoaren
Unitate)

bat

arabera

dago

dagoelarik

zona

bakoitzeko. Honek esan nahi du erabiltzailea den pertsona batek bere bizilekua
aldatuz gero, automatikoki gizarte-langilez ere aldatuko lukeela, oinarrizko mailako
osasun artapenetan gertatzen den antzera. Prozedura honen ondorioz, printzipioz
behintzat (arrazoi bereziren bat tarteko kontrakoa erabakitzen ez den bitartean),
erabiltzailea den pertsona batek profesional berdinaren artapena jasoko du, bere
kasua pobrezia, immigrazioa, indarkeria matxista eta abar dela ere.
Iraganean artapena lan esparruka bereizten zen, baina kasu askotan argi geratzen
zen familia bakar bat hiru gizarte-langilek artatzen zutela, eta beraz, ez zegoen inor
artapen integral bat eskaini ahal izateko beharrezko informazio guztia bilduko
zuenik.

4.1.2. Zerbitzuaren egitura eta ezaugarriak
Diagnostiko hau egin den datan, Andoaingo Gizarte zerbitzuen langileria horrela
banatzen da:
Kontratu zuzena
Gizarte-langileak

3

Eguneko zentroak eta zaharren egoitzak

1

Administrari laguntzaileak

2

Azpikontratatutako pertsonak
Kaleko hezitzaileak

3

Psikologoak

1

Indarkeri matxistan prestakuntza espezifikoari dagokionez, gizarte-langile eta
kaleko hezitzaileen talde osoak bere lan-ibilbidean zehar kurtso eta jardunaldi
desberdinetan hartu du parte. Euretariko batek emakumeen aurkako indarkerian
master bat dauka.
Aipagarria, bestetik, kaleko hezitzaile bat militante feminista dela, indarkeria
matxistari

dagokionean

prestakuntza

eta
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erakusgarri, bera da udalerriko harrera-etxeetan emakumeei konpainia egiten
diena.
Orokorrean indarkeria matxistarekin zerikusia duten prestakuntzen beharrik ikusten
ez duten arren, esparru batzuetan informazioa eguneratzea egokia iruditzen zaie:
legedia, nobedadeak, proiektuak, esperientziak, praktika onak edota eremu
honetan egin diren aurrerapenak.
Bestetik,

eskaintzen

den

formazio

eskaintza

oso

itxia

eta

zorrotza

dela

nabarmentzen dute, errealitatean kasuak bilakaera bat jasaten duten bitartean.
“Eskaintza ez da egokitzen zuk egunerokotasunean lanean eduki zenezakeen
beharrekin”, eman dute aditzera.

4.1.3. Emakume biktimentzako baliabideak
Hizkuntza desberdinak: Momentu honetan ez dago itzulpen zerbitzurik. Aurreko
korporazioari eskatu zitzaion Dualia zerbitzua edukitzeko aukera, baina azkenean
erabaki politikoengatik aukera hau bertan behera geratu zen. Lehenengo artapena
gauzatzen duen administrariak ere beharrezkoa ikusten du itzulpen zerbitzua
barneratzea, kasu askotan ezer ez diolako ulertzen emakumeari, eta keinuen bidez
komunikatu behar izaten delako.
Aniztasun funtzionala: Eraikinak arrapala eta igogailua dauzka mugikortasun
murriztua duten emakumeentzako; momentu honetan dauden bi harrera-pisuak
egokituta

daude.

Hala

ere,

ez

dago zerbitzu

gehiago bestelako aniztasun

funtzionalen bat duten emakumeentzako.
Segurtasuna: Ez dago inongo alarma botoirik (eta batzuetan erasotzailea agertu
izan da jarrera bortitzarekin, eta beraien kabuz moldatu behar izan dira), eta beraz
esperientzien ondorioz beraien babesteko modu propioa ezartzen dute. Bestetik,
alarma botoia bulego guztietan instalatzea behar gisa nabarmentzen dute.

4.1.4. Emakumeekin lehen harremana eta artapena
Gizarte Zerbitzuek astelehenetik ostiralera artatzen dute, 09:00tatik 14:30tara,
larrialdi artapenetan salbu. Kasu batzuetan arratsaldez artatzen da, artatzen den
pertsonaren lan edo familia-egoeraren arabera.
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Emakumeak Gizarte Zerbitzuen zentrora bertara hurbiltzeko aukera daukate
lehenik eta behin, edota aurrez hitzordua eskatuta Ataria-Herritarren Arreta
Zerbitzuan (Udalaren eraikin nagusian, udaletxean).
Lehenik Gizarte Zerbitzuetara hurbilduz gero, beheko solairuan funtzio aniztun
administrari batek artatuko dituzte, eta emakumearen egoeraren arabera berak
lagunduko dio bigarren pisura (Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak dauden tokira)
gizarte-langile batek artatu dezan. Beste kasu batzuetan, administrariak berak
eskainiko dio erabiltzaileari informazio guztia. Hala eta guztiz ere, kasu batzuetan
gertatu izan da administrariak berak egin behar izatea berez ez dagozkion
funtzioak, emakumearen egoeraren eta artatzeko premiaren arabera. Gizartelangileen ustez, figura honek egiten duen lana behar-beharrezkoa da emakumeekin
hartu-emanean erakusten duen sentsibilitateagatik (kontsultari taldeak baieztatuta
dagoena), eta momentuko interbentzioren bat edota egoeraren balorazioren bat
egiteko ahalmenagatik. Funtzio hauez gain, emakumeari harrera-pisura laguntzen
dio kaleko hezitzaile batekin batera, beronen funtzionamendua azaltzeko eta bertan
kokatzen laguntzeko.
Aitzitik,

harrera

enpatiaz

eta

arreta

egokiz

egin

arren,

garrantzitsua

da

azpimarratzea artapen lekuak ez dituela zuhurtzia irizpideak betetzen, solairu
berean baitago Eguneko Zentroko ile-apaindegia, kafetegia, eta jende mugimendu
konstante bat baitago.
Lehen

harreman

horren

ondoren,

behin

esleitutako

gizarte-langile

batek

(erroldatuta dagoen zonaren arabera, aurretik azaldu den bezala) emakumea
artatuta, aurrez salaketa bat jarri badu edota argi badauka indarkeriadun
harremanetik ateratzeko ibilbidea egin nahi duela, eremu legalari, psikologikoari,
ekonomikoari, eta abarri dagokien informazioa eskaintzen zaie, eta baita salaketa
jartzeari buruzko informazioa, oraindik egin ez badu. Informazioa eskatzera joatean
emakumeak ez badauka argi ibilbidea egiten hasi nahi duela, zerbitzua nahi
duenean erabili dezakeela argitzen zaio.
Orokorrean, gizarte-langileek ez daukate erasotzailearekin hartu-emanik, bereziki
azpimarratuz artapenaren lehentasuna emakume biktima dela, eta ez gizon
erasotzailea.
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4.1.5. Deribazioa eta jarraipena
Behin gizarte-langile batek emakumea artatuta, foru eskumenen baitan dauden
zerbitzu espezializatuak eskaintzen zaizkio:
- Aurre-prozesal motako Laguntza Juridikoa, bost saiok osatzen dutena.
- Zerbitzu psikologikoa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Psikologoen
Elkargo Ofizialaren arteko hitzarmena, 18 saiok osatzen dute, balorazioko 3 eta
beste 9 gehigarri. Salbuespen kasu batzuetan saio batzuk gehitu daitezke.
Erabiltzaile izan diren elkarrizketatutako emakumeek egiten duten zerbitzu honen
balorazioa oso positiboa da. “Gogorra da esaten dituen gauzagatik (psikologoak),
baina oso ondo egiten du” adierazi zuen beraietako batek.
- Harrera-pisuak: 1988tik udalaren bi harrera-pisu daude, eta bertara joan daitezke
bai Andoainen erroldatuta dauden emakumeak zein beste herrietakoak. Hala ere,
2013tik ez dira erabili, emakumeek nahiago dutelako harrera-pisu foraletara joan,
hauek konpainia eskaintzen baitute bertan pasatutako denbora guztian, eta herritik
kanpora kokatzen direlako.
- Urrats harrera-pisu forala: Berehalako harrera eskaintzen die genero indarkeria
edo/eta eraso sexualen biktima diren Gipuzkoako emakume guztiei.
- Biktimari Laguntzeko Zerbitzua (BLZ):Donostian kokatzen da, eta nahiz eta ez
den soilik genero indarkeriaren baitako zerbitzu bat, gehien artatutako kasuak
problematika honekin lotuta daude. Orain dela urte batzuk arte funtzio zabalago bat
zuen arren, gaur egun informazio legal eta judizialaren zerbitzu osagarri bat da,
lehen artapen psikologiko bat eskaintzen duena, baina tratamendurik gabe. Bertako
artapena gehienbat epaiketen prestaketetara eta prozeduren ondorio judizialetara
bideratuta egon ohi da.
Alde batetik Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek bideratu ditzakete emakumeak zerbitzu
honetara, eta bestetik emakumeak eurak jo dezakete beratara zuzenean. Salaketa
jarri badute, kasu batzuetan emakumearekin zerbitzu autonomiko honetatik jartzen
dira harremanetan telefono bidez.
Andoaingo Gizarte Zerbitzuetatik iraganean indarrean zeuden babes agindu guztien
inguruko informazioa jasotzen zutela diote, “oso positiboki baloratzen zena”, baina
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gaur egun informazio mota hori ez zaiela helarazten. Elkarrizketatutako emakume
biktima batek bitarteko honen inguruan esan zuen “Ezin txarragoa; hartu-emana
negargarria izan zen”. Abokatu batek artatu zuen, jarrera hotz batekin.
Orokorrean, Gizarte Zerbitzuetatik emakume biktimak deribatu diren bitartekoen
balorazio positiboa egiten dute.
Nabarmentzekoa da gizarte langileen aldetik ezinbestekotzat jotzen dela balorazio
integral bat egitea arlo guztietan, eta lehentasun desberdinen inguruan aritzea
lanean.

4.1.6. Kasuen jarraipena eta ikuskapena
Artapenaren fase hau izango da ziurrenik hutsune gehien dituena. Talde gisa,
gizarte langileek beraien batzar bateratuetan kasu bakoitzaren jarraipen bat egiten
dute, baina artapenean gainditzeko oztopo latzak daudela adierazten dute, hala
nola artatutako emakumeek artapenerako edota jarraipenerako prestutasunik ez
erakustea, mugikortasun geografikoa edo emakume batzuen bizitoki aldaketak
(jatorri atzerritarreko emakumeen kasuan ohikoagoa dena) edota oraindik beraien
erasotzailearekin bizi diren emakumeek pairatu dezaketen egoerak, udal zerbitzu
honetatik deitzen zaienean.
Kasuen ikuskaritzarako, jarraibidedun tresna elaboratuak falta zaizkie, horrela
artapena indartu eta prozedura erregular bat jarraituz kasuen jarraipena modu
formalago batean egin ahal izateko

4.1.7. Koordinazioa
Gizarte-langileek koordinazio oso ona daukate beraien artean, baina lan-karga
handiarekin, eta horren ondorioz kasu askotan ezin izaten dute emakume biktima
bakoitzaren jarraipen zorrotz bat egin.
Beste

udal

zerbitzuekin

edota

udalaz

koordinazioari dagokienez, egoera anitza da:
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●

Udaltzaingoa:

Momentu

honetan

ia

ez

da

existitzen

koordinazio

eta

komunikaziorik. Baliteke honen arrazoi bat udaltzaingoak genero indarkeria
zein eraso sexualetarako artapenerako titulaziorik ez edukitzea izatea.

●

Enplegu saila: Iraganean enplegu sailarekin egon den koordinazioa hobea izan
da gaur egungoa baino, batez ere lan-munduratzeari dagokionez. Denbora eta
pertsonal faltak dinamika horiek ez dituztela errazten adierazten dute

●

Lanbide: Bi zerbitzuen arteko koordinazio protokolo bat existitzen den arren,
ez dago koordinazio onik. Aipatzekoa, halaber, elkarrizketatutako emakume
biktima batek oso esperientzia txarra eduki zuela zerbitzu honekin.

●

Hezkuntza: Andoaingo ikastetxe guztiekin dagoen koordinazioa ona da, bai
publiko zein pribatuekin. Koordinazio bateraturako mahai bat daukate,
lauhileko bakoitzean batzen dena, eta kasu puntualetan ezohiko datetan ere
bai, beharrezkoa balitz. Bertan, beste gai batzuen artean, suertatu ahal izan
diren emakume biktima batzuen kasuak komentatzen dira, beraien umeak
ikastetxe hauetakoren batean matrikulatuta dituztenak.

●

Ertzaintza: Koordinazioa hobetu daiteke, ez baitago jarraitzeko pausu batzuk
dituen prozedura idatzirik. Hori bai, oso ondo ezagutzen dute Hernaniko Polizia
etxeko genero indarkeriako unitateko agenteak egiten duen artapen lana,
udalerriko genero indarkeria kasuetako ardura daukana, eta oso positiboki
baloratzen

dute

gizarte

langileek,

“trebetasun

handia

dauka

harreman

pertsonaletan biktimekin hartu-emanari dagokionez”, eta baita artatutako
emakumeek ere.
Datuak Babesteko Legeak ere beste zerbitzuekiko koordinazioa oztopatzen
dutela diote: legea bete ahal izateko, gizarte zerbitzuek ez diete emakumeen
datuak beste zerbitzuei helarazten beraien baimen idatzirik gabe (datu
pertsonalen lagapen baimena). Lege honen eraginez, genero indarkeriarekin
zerikusia duten datu guztiak bereziki babestuak daude, eta honek, praktikan,
kasuen koordinazio eta deribazioan zailtasun handiak sortzen ditu. Honez gain,
kontraesankorra iruditzen zaie udal sail honetatik ofiziozko salaketa bat jarri
nahi dutenean, kasu horretan biktimaren datuak eman ahal ditzaketela bere
baimenik gabe.
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Beharrezkoa da Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei eta Ertzaintzari argitzea noiz
gainjartzen zaion biktimen datuen babesari informaziorako eskubidea. Horrela,
emakumeen artapen prozesuan, artatzen dituzten profesional multzoak argi izan
behar du informazio bilketaren helburua, eta baita zein kasutan datuen lagapena
ustezko delitu baten jarraipen baten parte den.

●

GFA-ko

asistentzia

juridikoaren

zerbitzua:

Gipuzkoako

Foru

Aldunditik

esleitutako ofiziozko txandako abokatuekiko gizarte zerbitzuetako langileek
egiten duten balorazioa ez da oso positiboa. Ez hori bakarrik, abokatu bat
Diputazioaren aurrean salatu zen biktima bati artapen txarra egiteagatik,
honek programatik kanporatzea eragin zuelarik.

●

Osakidetzako osasun mentala (artapen psikologikoa eta psikiatrikoa): Zerbitzu
hau eskaintzen ari diren hainbat psikologo ez daude ados beraien terapietan
jarraitu behar dituzten neurriekin – eskola berria deiturikoa – non, terapien
iraupena oso zurruna den, eta kasu batzuetan ez nahikoa izaten. Gizarte
zerbitzuetako langileen ustez, emakumeei eskaintzen zaien zerbitzua oso urria
da: “Beste mentalitate bat dago, eskubideetan gehiago dagoena oinarrituta
egin beharretan baino”. Laurogeiko hamarkadako psikiatria komunitarioa
faltan botatzen dutela diote, non gizarte zerbitzuetatik kasu bakoitzari
esleitutako profesionalen inguruko iritziak eman zitezkeen, alta hartzeak
psikologia eta psikiatriako profesionalekin batera programatzen ziren, eta
azken finean, zerbitzu bien arteko koordinazioa askoz ere arinagoa zen. Hala
eta guztiz ere, gehien erabiltzen den artapena, tratu txarren biktima diren
emakumeen artapenari dagokionez, klinikoa da, ez komunitarioa

Beste zerbitzuen antolakuntza eta funtzionamenduaren inguruko jakintza mailari
dagokionez, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen taldeak beraien funtzionamendu zehatza
jakitea ez du beharrezkoa ikusten, beraien lanaren eraginez daukaten denbora falta
eta saturazioa dela eta.
Azkenik, zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzeko beharrezkotzat jotzen dute
protokolo bat egin eta martxan jartzea, “horrela ez baita guztia momentu
bakoitzean dagoen teknikoaren sentsibilitatearen esku egongo”.
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4.1.8. Antzemandako zailtasunak
Emakumeenganako indarkeria matxistarekin lan egiterako orduan, ondorengo
zailtasunak antzeman dira:


Bereziki konplexuak diren kasuak existitzen dira, eta horien aurrean “nahiz
eta gure esfortzu eta baliabide terapeutiko, judizial, ostatu ematekoak...
guztiak eskaini, batzuetan ezinezkoa ere bada emakume hauekin lan
egitea”, tratu txarrak beraientzat kroniko bihurtu diren emakumeen
kasuan adibidez, egoera horretatik irteteko zailtasunak dituztelarik. Edo bi
aldiz biktima diren kasuetan, eta bazterketa administratibo bikoitza
pairatzen dutenean, kasuaren tipologiaren arabera (adinaren arabera,
adibidez).



Zerbitzuan artatzen direnak baino kasu gehiago daudela onartzen da, eta
horregatik gomendagarria litzateke emakumeei udal gizarte zerbitzuetara
hurbiltzea errazago bihurtzeko bideak bilatzea.



Emakume biktima askok eskainitako zerbitzu espezializatuak ukatzen
dituzte, eta honek emakume hauek inongo laguntza edo interbentzio gabe
uzten ditu, indarkeriazko harreman batean bizitzen jarraitzeaz gain.



2004ko Indarkeriaren Legearen aldaketara arte, eta baita Haurrak eta
Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko Legearekin, profesionalek nekez
hartzen zituzten adinez txiki diren hauek biktimatzat, ez bazuten balorazio
bat eta adierazle batzuk behintzat. Gaur egun gizarte zerbitzuetako
dekretuak berak baloratzen du, baina beraiekiko interbentzioa oraindik
zaila da. Deribatutako zerbitzu espezializatuek ere ez dute oraindik garatu
artapen espezializatu bat adingabe hauentzat egokia dena aurretik
aipatutako legeek dioten moduan.
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4.2. Udaltzaingoa
Elkarrizketa osatzeko Udaltzaingoen buruak eta agente batek hartu zuten parte.

4.2.1. Zerbitzuaren egitura
2017ko maiatzean (datuak bildu diren datan), sail honetan 21 agentek egiten dute
lan, 17 gizonek eta 4 emakumek bost taldetan banatuta eta taldeko agente
batekin. Organigramaren goiko aldean udaltzain burua egongo litzateke.
Momentu

honetan

Hernaniko

Ertzaintzaren

egutegi

berberarekin

3

txanda

dauzkate:
- Astelehenetik ostiralera, goizez: 06.00- 14.00
- Astelehenetik ostiralera, arratsaldez: 14.00-22.00
- Astelehenetik ostiralera, gauez: 22.00-06.00
- Larunbat eta igandetan, goizez: 06.00- 18.00
- Larunbat eta igandetan, gauez: 18.00-06.00
Ez daukate langilerik zuzenean genero indarkeriaren biktimen artapenean dabilenik,
eta soilik agente batek jaso du formazio espezializatua gai honetan, Arkauteko
akademian kurtso bat eginda.
Polizia-etxea, bi solairu dituena, udaletxetik ehun bat metrotara dago, Andoaingo
zona lasai samar batean, eta Udal Berdintasun Zerbitzutik zein bi hezkuntza
zentrotatik (La Salle Ikastetxea eta udal haur eskola) oso hurbil. Beheko solairuan,
sartu bezain laster dago lehen artapena egiten den mostradorea.
Ez daukate baliabiderik aniztasun funtzionala duten pertsonak artatzeko ezta
itzulpengintza zerbitzurik ere.

4.2.2. Emakumeekin lehen harremana eta beraien artapena
Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kasuetan egiten den artapena eta
interbentzioa oso mugatua dela azpimarratzen dute zerbitzutik.
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- Emakumeek beraien sailetara jotzen badute, lehenengo momentutik emakumeari
Ertzaintzarengana laguntzen diote, genero indarkeria eta eraso sexualen kasuetan
titulartasuna beraiek baitaukate. “Ez da oso ohikoa emakumea hona etortzea,
normalean

Ertzaintza

zuzenean

joaten

da

liskar-gunera”.

Udaltzaingoaren

bulegoetan salaketa jartzea posible den arren, gomendagarria da emakumeei
zuzenean Hernaniko Ertzaintzaren polizia-etxean egiteko aholkatzea.
- Udaltzaingoak bizilekura joateko abisua jasotzen du, normalean hirugarren
pertsona baten dei baten ondorioz (sarritan bizilagun batena). Kasu honetan,
urgentziazko artapena Ertzaintzak eskaintzen du, normalean azkarrago heltzen
delarik hurbiltasun geografikoa dela eta, baina behin udaltzaingoa helduta bere
interbentzioa bukatu egiten da.
Bere funtzioa, beraz, biktimaren zaintzan datza bereziki:
- Emakumeak udaltzaingoarekin harremanetan jartzen dira erasotzaileak urruntzeagindu bat hautsi duelako.
- Emakumeak udaltzaingoarekin harremanetan jartzen dira hezkuntza edo osasun
zentrora joan behar direlako adingabeen gaiengatik adibidez, eta umeen aita den
erasotzailearen aurkako urruntze-agindu bat tarteko, erasotzaileak agindu hau
hautsiko duenaren beldurrez udaltzaingoaren presentzia eskatzen du
Aurretik zerrendatutako edozein egoeratan, lehenengo pausua biktimaren eta
erasotzailearen espedientea ikustea da, ondoren biktimaren zaintza burutzeko, eta
kasu batzuetan, baita honen seme-alabena ere
- Erasotzailearekin harremanetan soilik bizilekura joan behar direnean jartzen dira,
eta babes-agindu bat hausten den kasuan.

4.2.3. Kasuen jarraipena
Kasuen jarraipena Ertzaintzarena da soilik, nahiz eta Udaltzaingoak babes- eta
urruntze-aginduen jarraipenean laguntzen duen. Udaltzaingoak fax bidez jasotzen
ditu Epaitegiaren aginduak, edota Ertzaintzaren bidez zuzenean. Hala ere, agindu
hauek ez daukate pertsona identifikatzen lagundu dezaketen argazkirik, eta beraz,
kasu askotan ez dute informazio askorik eskaintzen.
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4.2.4. Aurkitutako zailtasunak
 Erasotzaileak

kasu

askotan,

urruntze-agindu

bat

bere

gain

duelarik,

Andoaingo komisariarekin jartzen da harremanean, bere bizilekura joan
behar delako edozein arrazoi dela medio. Baina udal sail hauek, epaitegiko
baimenik ez badago behintzat, debekatuta daukate erasotzaileari laguntzea,
honek ezin baitezake hautsi kautelazko neurria inondik inora ere.
 Ez dago koordinazio gehiegirik udal zerbitzu batekin ere (kasu gutxi
batzuetan Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin), ezta foralekin, Ertzaintza bera
salbu, kasu hauetako titulartasuna baitauka, eta zeinekin oso koordinazio
ona daukaten.
 Datuen Babeserako Legera jotzen dute, beste zerbitzuei informazioa
helaraztea galarazten diena beharrezkoa ikusten dutenean, eta “denbora
guztian neurtu behar ez genituzkeen gauzak neurtzen gabiltza”.
 Noizean behin, kasu zehatz batzuetan, bete ezin dituzten auziak exijitzen
zaizkiela sentitzen dute, eta horrek euren ekinbidearen inguruko duda
gehiago sorrarazten dizkie. Pertsonalki ez inplikatzeko ere zailtasunak
ikusten

dituzte,

horrela

beraien

eginbeharrak

ahalik

eta

modu

arrazoizkoenean burutzeko.
Ezin izan da elkarrizketatutako emakumeen baloraziorik sartu, beraietatik inor ere
ez baita joan udal zerbitzu honetara.

4.3. Eskalaren emaitzak
Metodologia atalean aurreratu bezala, emakumeak artatzen dituzten pertsonal
multzo

batek

(Gizarte

Zerbitzuek

eta

Udaltzaingoak)

bete

zuen

genero

indarkeriaren inguruko jakintza eta problematika honen aurrean erakusten den
sentsibilitate maila neurtzen duen eskala. 14 pertsonen emaitzak lortu genituen: 6
emakume (euretariko 5 Gizarte Zerbitzuetakoak) eta 8 gizon (guztiak udaltzainak).
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11. Grafikoa. Azpi-eskaletako
eskaletako mailen araberako lagin banaketa zerbitzuka. N=14
12
10
8
6
4
2
0

Zerbitzu Sozialak

Udaltzaingoa

Goiko grafikoan ikus genezakeen moduan, kolektibo bien artean desberdintasun
nabarmenak daude. Gizarte Zerbitzuetako pertsonalaren artean erdi
erdi-mailako eta
goi-mailako
mailako

jakintza

eta

sentsibilitatea

hauteman

dezakegun

bitartean,

Udaltzaingoaren artean jakintz
jakintza erdi-mailan
mailan eta sentsibilitatea erdizka erdi-mailan
erdi
eta behe-mailan
mailan kokatuko litzateke. Kolektibo bietako pertsonala ia
ia-ia sexuaren
arabera banatuta dagoenez, emaitza hauek emakume eta gizonezkoetara eraman
genitzake. Dena den, ez du zertan orokortasun b
bat
at eduki bestelako udal teknikari
kolektiboetan. Beste alde batetik, azterketarako ez dugu kontutan hartu ez
esperientzia urteak – erdiak baino gehiagok ez zuen erantzun
erantzun- ezta formazioa ere,
lagin oso murriztu batetik abiatu ginelako, eta soilik hiru pertsonek zutelako
formazioa indarkerian.
Eskalak erantzun anitzeko hiru item zeuzkan, teknikarien iritziak arakatzen zituena,
indarkeriaren biktima diren emakumeekiko interbentzioen helbur
helburuak
uak bezalako gaiei
buruz, adibidez; emaitzek ez dituzte desberdintasun nabarmenik erakusten, ia
erabat argi ikusten baita helburuak erasotzaileen zigorgabetasuna mugatzea eta
emakumeei indarkeriarik gabe bizitzen laguntzea direla.
Emaitza hauek eskala berbera burutu zuten elkarrizketatutako emakumeenekin
alderatuz,

deigarria

“erasotzaileentzat

da

emakumeen

zigorgabetasunik

ez

artean
egotea”,

inork

ez

zuela

lehentasuntzat

indarkeriatik

ateratzeko laguntza jarriz baina baita beraien bikotekideeta
bikotekideetatik
tik banatzea.
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Beste item batek biktimei laguntzeko dauden baliabideak arakatzen zituen.
Teknikari gehienek babes batzuk badituztela zeritzen, baina beti ez direla nahikoak.
Emakumeek berriz, baliabiderik ez dagoela zeritzen, gutxi batzuk ere ez, eta
inondik eta inora ere ez nahikoak. Beraietako batek gaineratu zuen: “Salaketa jarriz
gero ere ez dago biktimentzat baliabiderik”.
Azkenik, biktima ama den kasuetan bere umeak artatzeko gaitasunari buruz
galdetuta, ikus genezake taldearen gehiengoa bi azpitaldetan banatzen dela.
Bietako batek uste du indarkeriak ama-biktimen artatzeko gaitasuna okertzen
duela, eta besteak, iritzi hau aintzakotzat hartu arren, uste du ama-biktimek
badaukatela ahalmena beraien seme-alaben beharrizan fisikoak asetzeko, baina ez
emozionalak. Azken iritzi honetan kokatzen dira Gizarte Langile gehienak.
Elkarrizketatutako

emakumeak

bat

datoz

iritzi

honekin,

beraien

amatasun

gaitasunaren okertzearen kontzientzia maila altua erakusten dutelarik. Argi ikusten
da beharrezkoa dela gai hau lantzea seme-alaba nerabeen artapenean suposatu
dezakeen kalte-maila ikusirik, beraien amak beraien aiten indarkeria jasotzen ari
direnean.
12. Grafikoa. Seme-alaben artapenari buruz indarkeriaren biktima eta ama den
baten erantzunen laginaren banaketa. N=11
Ezin dute ez fisikoki ez emozionalki
ardura egokia jaso bere ama ondo ez
dagoelako eta

4

Bere behar fisikkoetan zainduta egon
daitzeke baina ez daude bere behar
emozionaletan aski arduratuta

5

Batzuetan artagabe daude bere behar
fisikoren eta emozionalen batean

1

Babestuak eta zainduak daude, bera
zeregin horretan asko tematzen
delako

1
0
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4.4. Ertzaintza

4.4.1. Zerbitzuaren egitura
Salbuespenak salbuespen, Andoaingo emakumearen aurkako indarkeria matxista
kasuak Hernaniko Ertzaintzaren polizia-etxean jasotzen dira, eta honek bere gain
ditu Aduna, Alkiza, Andoain, Asteasu, Astigarraga, Hernani, Larraul, Lasarte-Oria,
Urnieta, Usurbil, Billabona eta Zizurkilgo udalerriak.
2017ko irailean langile kopurua guztira 154 pertsonakoa zen, horietatik 24
emakumeak direlarik. 12 udalerri dauzka bere gain, eta beraien artean dago
Andoain (3. Arearen barne dagoelarik).
Komisaria Hernaniko udalerriko kanpoaldean kokatzen da, lorategidun zona lasai
batean, eta segurtasun hesi batez inguraturiko eraikin bakar bat da. Bertara joan
nahi izanez gero kamara daukan tinbre bat jo behar da, eta momentu horretan
identifikatu. Indarkeriari aurre egin dion emakume batek komisariara salaketa
jartzera joateak erabaki transzendental bat suposatzen du, eta bi gai hartu behar
dira kontuan: Komisaria honen ezaugarriek karga sinboliko handia daukate, guztiz
itxita, hesituta, segurtasun neurri altuekin eta zentrotik urruti dagoen eraikin bat
delako, hurbiltasun eta berotasunik gabea. Beste alde batetik, momentu horretatik
aurrera makineria juridiko guztia martxan jartzen da, eta irtenbide bat zirudiena
borroka berri baten hasiera bihurtzen da (probak, epaiketak, sententziak... eta
abar).
Segurtasun-indar autonomiko hauetatik, genero indarkeria eta familia indarkeria
kasuen aurrean dagoen prozedura modu zehatzean dago finkatuta. “Ertzaintzak ez
dauka prozedurarik GI baino zehaztuago dagoenik”, diote. Komisariaren egituran
delitu multzo honi soilik sortu eta esleitu zaio unitate konkretu bat talde
espezializatu batekin.
Unitate hau zuzenean Herritarren Babeserako Burutzaren (komisario-ordea) menpe
dago, eta era berean hau Unitate Burutzaren (Komisaria) menpe dago. Hiru
pertsonaz osatuta dago (bi emakume eta gizonezko bat) espedienteen ikuskatzaile
batez gain (Herritarren Babeserako burua dena, komisario-ordea). Unitate horrek
07:00etatik 16:00etara bitarteko ordutegia daukan arren, artatzen ari den
emakumearen beharren arabera malgua da.
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Ertzaintzako oinarrizko kurtsoa egiten duten guztiek jasotzen dute indarkeria
matxistan eta eraso sexualean formazioa. Hala ere, Arkauteko akademiak aldizkako
birziklapen kurtsoak egiten ditu gai hauetan. Indarkeria matxistako gertakarietan
esklusiboki jarduten duten langileek formazio espezifikoagoa jasotzen dute.

4.4.2. Emakumeekin lehen harremana eta beraien artapena
Familia indarkeria eta genero indarkeriako kasu guztiak, betiere indarrean dauden
legedi penal eta prozesalaren premisak errespetatuz, Kalitatearen Kudeaketa
Sistemak ezarritako baldintzekin bat lantzen dira.
Genero indarkeria kasuak honako edozein bidetatik heldu daitezke:
1. Abisu edo telefono dei batetik (biktimak berak, senide batek, bizilagun batek,
oinezko batek... eginda) gertakarien lekura joaten dira (normalean bizilekura).
2. Emakumea komisariara joaten delako salaketa jartzera edota senide batek
salaketa jartzen duelako.
3. Dagokion epaitegitik datorren Ofizio Judizial baten harreraren ostean.
- Lehenengo egoera gertatzen bada, Herritarren Babeserako patruila bat joaten da
bi xede nagusi betetzera: biktimaren babes eta segurtasuna eta erasotzailearen
indargabetzea, kasu batzuetan bere atxiloketa ematen delarik.
- Behin erasotzailea indargabetuta biktimak lesioak dituen edo ez konprobatzen da.
Emakumeak osasun-arreta behar badu Donostiako Ospitalera edota Hernaniko
Osasun Zentrora lagunduko zaio: emakume batek laguntzeko ahalegina egiten da
(ezin da bermatu kasu guztietan), uniforme gabe, eta bereizgarri gabeko kotxe
batean. Pausu guzti hauek aurretik aipatutako Kalitate Prozesuaren baitan bilduta
eta erabakita daude.
- Lesiorik
emakumeari

ez badauka,
Komisariara

edo behin osasun
laguntzen

zaio

eta

zentroko sorospena
genero

edo

familia

jaso badu,
indarkeria

espedientea zabaltzen da, hurrengo faseei hasiera ematen zaielarik: espedientearen
argibideak, arriskuen balorazioa16, izapideak, ofizio judizialak, etab.

16

Momentu honetako arrisku-mailaren balorazioa: 45 itemetatik 20ra jaitsi da, horrela
sailkatuta: Oinarrizkoa, Neurrizkoa, Altua eta Berezia.
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- Emakumeari bere eskubideen inguruko informazioa ematen zaio, horien artean
abokatu baten laguntza (Ertzaintzak aktibatzen du eta laguntza pertsonala edota
telefono

bidezkoa

izan

daiteke),

zeinek

emakumeari

salaketaren

ondorioak

azalduko dizkion, babes/urruntze neurrien baldintzak eta hauek inplikatzen dutena.
Abokatu honen presentzian jasotzen da salaketa eta izapide polizialak osatzen dira
gero dagokion Epaitegira tramitatzeko.
Garrantzitsua da nabarmentzea elkarrizketatutako emakume batzuk ez dituztela
esperientzia onak izan zerbitzu honetako abokatuen taldearekin, beste diagnostiko
batzuetan artatutako emakume biktimei ere gertatu izan zaiena.
Biktimari bere burua babesteko neurriei buruzko informazioa ere ematen zaio,
liburuxka eta argibidedun DVD bat ere bai, Bortxa telefonoaren esleipenaren
aukera, eta BLZ-ren bitartez Justizia Sailak eskaintzen dituen zerbitzu desberdinen
inguruan argibideak ematen zaizkio, eta baita Andoaingo Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetan jaso dezakeen artapenaren inguruan.
- Aurretik aipatutako bigarren kasua gertatzen bada, hau da, emakumea joaten
denean komisariara lehen artapen horretan gutxienez babesa eskatzera, edonola
ere ikerketa/atestatu bat zabaltzen da, eta aurreko kasuan bezala jarduten da.
Gainera, kasu guztietan, behin komisariatik irtendakoan, erasotzailea atxilotuta
egon edo ez, emakumeari bere bizilekura laguntzen zaio.

4.4.3. Biktimari laguntza
Biktimaren egoeraren arabera, laguntze mota desberdina da.
Artapen-prozesuan

garrantzia

handienetarikoa

duen

fasea

da,

batez

ere

Ertzaintzarekin harremanetan jarri diren momentuan (bai komisariara joan direlako,
edo baita Ertzaintza bera bizilekura joan delako) osasun sorospena behar zuten
emakumeekin, jasotako eraso fisikoen ondorioz.

Denborak aurrera egin ahala,

behin emakumeak zerbitzu eta bitarteko desberdinetatik pasatu ostean, gehien
gogoratzen duten fasea da esperientzia negatiboa izan bada (eta beraz, trauma
handiagoa edo txikiagoa izango dute). Beraiekin hartu-emanean edukitako trebezia,
detaileak, edota emakumeari lagundu dioten pertsonek erakutsitako berotasuna
bezalako gaiek berebiziko garrantzia dute fase honetan.

49

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA. ANDOAINGO EGOERAREN DIAGNOSIA

Artatzen diren genero indarkeria gertaera gehienetan, erasotzailea atxilotu egiten
da: “Ez gara arriskatzen emakumea berriz etxera lotara itzultzera (behin salaketa
jarri eta gero) erasotzailearekin”. Horrela gertatzen ez den kasuetan, erasotzailea
hurrengo egunean Epaitegira deituta egongo da. Beraien barne protokoloan
finkatuta

dute

neurrizko

arriskutik

gora

emakumeari

epaitegira

laguntzea

derrigorrezkoa dela, dena den, oinarrizko mailan beharrezkoa ikusten bada ere
egiten dute.
- Eraso sexualen aurrean, funtzionamendua berdina da (espedientea zabaltzea,
atestatua...), baina ez da genero indarkeriagatik zabaltzen espedientea, eraso
sexualagatik baizik, eta edozein kasutan emakumeari Donostiako Ospitalera
laguntzen zaio.
- Biktimaren kargu seme-alabak daudenean, biktimak zaindu ezin dituen bitartean
berak esandako pertsonaren edo senideen kargu utziko dira; hau posible ez balitz,
SFUS-ekin harremanetan jartzen da kargu egin daitezen.

4.4.4. Jarraipena
Kontrol planaren barruan gidalerro batzuk finkatzen dira, adierazle panel bat eta
jarraipenerako Komisio egonkor bat sortzen da:
Biktimarekin harremanetan jartzen dira gutxienez bi hilean behin elkarrizketa bat
egiteko (emakumea nola dagoen, gertakaririk egon den etab.) eta ezbehar edo
eragozpenen bat egon bada segituan berarekin harremanetan jartzen dira,
izapideak zabaltzen dira eta berriz prozesuari hasiera ematen zaio.
Paraleloki planifikazioa eta prebentzioa burutzen dira: biktima horren ohituren
behaketa, kontra behaketa erasotzaileari, biktimak ez dezala boluntarioki betetzeari
utzi... (kasu honetan atestatu bat zabaltzen da urratzeagatik eta Epaitegira
bidaltzen dute).
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4.4.5. Koordinazioa
●

Osakidetza: Koordinazioa nahiko eskasa da, Gizarte Zerbitzuek eduki behar
dutela

uste

baitute.

Emakumeari

Hernaniko

Anbulatorioko

Larrialdi

zerbitzuetara laguntzera mugatzen dira, eta kasua oso larria bada, Donostiako
Ospitalera, baina apenas daukate harremanik Andoaingo Osasun Zentroarekin
edota Asunción Klinikarekin (Tolosaldeako eskualdeko Ospitale funtzioak
betetzen dituen zentro pribatua, Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo
Sailarekin daukaten hitzarmen batengatik, Andoaingo emakumeek ere bertara
jotzen dute larrialdi kasuetan).

●

Andoaingo Udaltzaingoa: Andoaingo Udaltzaingoarekin bi koordinazio mota
dauzkate:
o

Egunerokoa:

Posta

elektronikoz

bezperan

beraien

udalerrietan

edukitako jarduketengatik. Larria bada, jakinarazpena momentuan
bidaltzen da.
o

Astero

dagozkien

udaltzain

guztiekin

batzen

dira,

eta

asteko

informazioa ematen diete: biktima eta erasotzailearen fitxa, urruntze
aginduak,

espediente

berriak,

babes-aginduen

jarraipenerako

agindutan hautemandako arazoak, etab. Beraz, 24 orduan beraien
udalerrian gertatu den guztiaren jakitun dira
Andoainen Ertzaintzak daukan erreferentzia udaltzain burua da, ez
baitago langile espezifikorik gai honetarako, eta bi erakundeen arteko
koordinazioa ontzat daukate.

●

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak: Zerbitzu honekin soilik emakumeak onartzen
badu koordinatzen dira, baina koordinazioa ez da oso ona.

●

Hezkuntza ikuskaritza: Koordinazio oso ona daukatela azpimarratzen dute,
bereziki eskola jazarpenen kasuan, horien artean jazarpen eta abusu sexualak
daudelarik, besteak beste. “Deitzen badiezu, hurrengo egunean eskolan
egongo dira. Hainbesteko beldurra diote Bullying-ari, ezen segituan esku
hartzen baitute”. Dena den, elkarrizketatutako hezkuntza zentroetatik ez
dirudi komunikazio handirik dutenik Hezkuntza Sailaren organo honekin
zentroan gertatutako indarkeria matxista kasuetan.

●

Epaitegia: Emakumea Epaitegian aurkezten denean parte batekin, lesioa begi
bistakoa denean edo Osakidetzatik jakinarazpena jasotzen dutenean, Epaitegia
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beraiekin harremanetan jartzen da gertakariak ikertzeko eta momentu
horretan, automatikoki espedientea zabaltzen dute.

4.4.5. Antzemandako zailtasunak
 Babes-aginduen ukapena: Epaitegiko babes-aginduen 17 ukapenekiko kezka
gero eta handiagoa dago, urruntze-aginduaren eta biktimaren babesaginduaren artean desberdinduz. Ertzaintzaren baloraziotik arriskua Altua
dela uste bada, biktima babesten dute, Epaitegitik horretarako agindua egon
edo

ez.

Batzuetan

biktimari

eskolta

ere

jarri

izan

zaio

(beraien

protokoloengatik derrigorrezkoa da arriskua berezia bada). Arazo bat ikusten
dute Epaitegiak ez duelako erabiltzen adierazle bidezko sistema bat
emakumearen arriskua baloratzeko, babes neurri batzuk dekretatzera
mugatzen delarik.
 Neurri

telematikoak

(erasotzailearentzako

eskumuturrekoa

eta

emakumearentzako mugikorra): ez dute begi onez ikusten neurri hauen
praktikotasuna: Bortxa-ren kasuan, beste gauza batzuen artean, bi
mugikor erabiltzera behartzen dituztelako: “Emakume askok jasotzen
dituzte, eta denbora batera utzi egin nahi dute. Epe motzean biktimaren
telefono propioan aplikazio bat ahalbidetuko duen sistema bat aurkitzea
aurreikusita dago”. Honez gain, erasotzailea baztertze zona batean sartzen
bada, edota lantokira bidean biktima dagoen herritik pasatzen bada
alarma

aktibatzen

da,

eta

honek

Ertzaintzaren

egiaztapena

dakar,

biktimarekin batera.
Uste dute zigor handiagoa dela biktimarentzat erasotzailearentzat baino:
“Txarrak dira biktimarentzat, emakumeak uneoro beldurra daukalako,
denbora guztian esnatzen ibili behar direlako eta abar. Eta emakumeek
asko sufritzen dute”. Neurri telematikoek dakartzaten inplikazioei buruz
aholkatzearen eta berauek argitzearen garrantzia azpimarratzen da, ondo
baloratu ahal izateko, behin neurri hauek ezarrita, kentzea zaila egiten
delako, kudeaketa hau epaitegiaren esku baitago, eta prozesu hauek
mantso joaten baitira.

17

Ertzaintzatik lortutako datuen atalean babes-neurrien ukapen portzentajeari egiten zaio
erreferentzia.
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Espetxearekin arazoak: Batzuetan, erasotzaileak irteteko baimena duenean,
zentrotik ez da gertaera hau komisariara jakinarazten, biktima bera izanik
hau egiten duena. “Batzuetan jakinarazpena denboraz heltzen da, baina
beste batzuetan ez”. Honek esan nahi du erasotzaileak baimena duela
jakiten den momentuan, berriz babes neurriak aktibatu behar dituztela. Eta
arrisku berezia daukan biktima bat bada eta eskolta bat badu, berriz
aktibatu behar da hau ere.



Beraien ikuspuntutik koordinazioa ezin da pertsona bakoitzaren menpe
egon, ezin da aldatu GI/FI unitatean dauden agenteen borondate eta
sentsibilitatearen

arabera.

Honegatik

beharrezkotzat

jotzen

dute

koordinaziorako protokolo integral bat finkatzea.

4.5. Osasun zerbitzuak
Osasun arloan, Andoaingo emakumeak euren beharrizan edo egoera fisikoaren
arabera

artatu

daitezke

Osasun

Zentro,

Asunción

Klinika

edo

Donostiako

Unibertsitate Ospitalean.
Informazio

bilketarako

Andoaingo

anbulatorioko

osasun

langileei

taldekako

elkarrizketa bat egin zitzaien: Emagina, erizaina eta Tolosaldeako ESI-ko18 burua,
zeinen antolakuntzaren barne dagoen Andoainen burutzen den osasun artapena.

4.5.1. Zerbitzuaren egitura eta ezaugarriak
Andoaingo

Osasun

Zentroa

Oinarrizko

Atentzio

Zentro

bat

da,

ondorengo

zerbitzuekin: Familiako Medikuntza, Pediatria, Erizaindegia, Emagina, Ginekologia,
horrez gain Osasun Mentaleko Zentroa eraikinaren atzealdean kokatzen da. Osasun
zentrora heltzen diren larrialdiak eta bertan artatu ezin direnak Asunción Klinikara
deribatzen dira.
Beraien arreta ordutegia 08:00etatik 20:00etara da, eta ordutegi horretatik
kanpora Donostiako Ospitalean, Hernaniko Anbulatorioko AIP-an, edota Asunción
Klinikan artatzen da, kasuaren larrialdiaren arabera.

18

Erakunde Sanitario Integratua (ESI), maila desberdinetako laguntzen zatiketa eta beraien
arteko koordinazio faltaren ondorioak konpontzeko sortutako egiturak, batez ere Lehen
Mailako Arretaren eta ospitale esparruaren artekoa.
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Taldea horrela osatzen da:
Emaku

Gizonezk

Guztira

meak

oak

31

21

10

24

18

6

Pertsonala
Biktimen artapenean zuzenean diharduen
pertsonala

Tolosako Asunción Klinika: Larrialdi zerbitzua egunean 24 orduz, urtean 365
egunetan.
Donostiako Unibertsitate Ospitalea: 2015eko urtarrilaren 1etik Donostialdeko
Erakunde

Sanitario

Integratuaren

(ESI)

parte

da.

Larrialdi

kasuetarako

erreferentziazko osasun zentroa da (genero indarkeriako eta eraso sexualetako
larrialdietan).
Andoaingo anbulatorioan indarkeria matxistan formazioa boluntarioa izaten da, eta
elkarrizketatutako pertsonek zeinek egin dituen zer kurtso.
Hala ere, emagina gaiarekin oso sentsibilizatuta dago, militante feminista izandakoa
da eta indarkeria matxistari buruzko kurtso bat egin du (gehienbat indarkeria
fisikora bideratua), eta ESI-ko kudeaketa klinikoko unitateko Nagusiak, zuzendari
medikua ere badenak, ablazio genitalari buruzko kurtso bat egin du.
Elkarrizketatutako pertsonek formaziorako beharrizan argia ikusten dute: genero
ikuspuntutik antzematen ikastea; enpatikoki entzuteko trebetasunen garapena;
emakume hauei artapen hobea eman ahal izateko beste kultura batzuen ezagupen
handiagoa “eta hau gure herrialdean ez dagoela onartuta azaltzea”; prozeduren eta
dauden bitartekoen berriztatze beharra.
Beste anbulatorioetan ez bezala, honetan, “RAC”

(“Recepción, Acogida y

Clasificación”, larrialdi eskaerak hasieratik artatzeko erizaintzako kontsulta bat)
deritzon artapen azkarreko espazio bat dago beheko solairuan, harrera-mahaiko
mostradoretik aparte, eta emakume bat asaldatuta, urduri edota beldurtuta ikusten
badute zuzenean hor artatzen dute aurrez ezer galdetu gabe. Espazio pribatu bat
sortzea lortzen dute horrela.
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4.5.2. Emakumeekin lehen harremana eta beraien artapena
Emakumeen aurkako indarkeria kasuak hiru bidetatik hel daitezke anbulatoriora:


Kontsultan.



Polizia zerbitzuek lagunduta, kasu honetan lehentasuna ematen zaie eta
segituan artatzen dira.



Emakumeak zentrora jotzen dute lesioen parte bat eskatzera Epaitegira
helarazteko eta Hernaniko komisarian salaketa bat jartzeko.



Norbere kabuz edota Andoaingo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen deribazio
bidez.

Kasu gehienak lehenengo bi bideetatik heltzen dira. Behin kasua helduta, eta eraso
fisikorik egon den edo ez kontuan hartuta, jarraian aipatuko diren moduetan
jarduten da, Osakidetzako Protokoloa19 aktibatuz:
- Eraso fisikorik egon bada, medikuntza arlotik artatzen da eta kasu guztietan
lesioen parte bat bidaltzen da (edozein kasutan ere familiako medikuak beteko
duena) Epaitegira, eta ondoren Andoaingo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin
harremanetan jartzen dira telefono bidez.
- Erasoaren ondorioz biktimak ospitalera joan beharra badauka, Donostiako
Unibertsitate Ospitalera lekualdatuko da. Bertara emakumeak Ertzaintzak
lagunduta, anbulantzia batean edota beraien kabuz, baten batek lagunduta, hel
daitezke. Beharrezko artapen sanitarioa eskaintzen da, lesioak egonez gero
beraien partea betetzen da eta arriskuen balorazio bat egiten da, beharrezkoa
balitz Ertzaintzari abisatuz. Kasu guztietan, parte judizial bat prestatzen da eta
Epaitegira helarazi.
- Eraso sexualen aurrean, emakumea Andoaingo Osasun Zentroan aurkezten bada,
ez bada zentroan bertan artatu behar ustezko larrialdiagatik eta bizitza bera
arriskuan izan dezakeelako, Donostiako Larrialdi Zerbitzura lekualdatuko da, bere
ginekologia eta auzitegi balorazioak egiteko, Osakidetzako Protokoloa betez.

19

Eraso sexualen aurrean Erakundeen Arteko Jarduerarako eta Koordinaziorako Protokoloa,
Osakidetza, Epaitegia, Fiskaltza eta Erakunde Polizialen arteko jarduerak koordinatzen
dituena.
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Bai erasotzailea zein biktima profesional beraren pazienteak izan daitezke, baina ez
da protokolo desberdin bat finkatzen arrazoi horregatik. Hala ere, osasun zentroan
momentu berean egotea ekidin behar da indarrean urruntze-agindu bat badago.

4.5.3. Koordinazioa eta Deribazioa
●

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak: Koordinazioa oso positiboki baloratzen dute, eta
horrez gain Osasun Mentalean Gizarte Langilearen figura ere existitzen dela
azpimarratzen dute, udal gizarte langileekin komunikazioa errazten duena.

●

Osasun Mentaleko Zentroa: Hurbiltasun geografikoagatik (anbulatorio ondoko
eraikinean kokatzen da) eta gizarte langile bat dagoelako, Osakidetzako
zerbitzu honetara deribazio asko burutzen dira.

4.5.4. Hautemandako zailtasunak
 Kasuen jarraipena eta behaketa: Bietako bat ere ez dute egiten, “ez
daukagu honetarako protokolorik finkatuta, eta horregatik emakumeak nahi
duen moduan jarduten dugu”. Elkarrizketatutako langile sanitarioentzako ez
dirudi gai bi hauek lehentasunezkoak edo garrantzitsuak deritzenik.
 Elkarrizketatutako langile sanitarioek dauden bitartekoen funtzionamendua
eta erabilera (harrera, asistentzia, laguntza, etab.) ezagutzeko beharra
onartzen dute. Horregatik momentu honetako kasuak Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetara deribatzen dituzte, bitartekoen inguruko jakintza gehien
dituztenak direla uste baitute.
 Zerbitzuen ezaugarriengatik artapenean/jarraipenean dauden zailtasunak:
Kontsultetan, paziente bakoitzarentzat hamar minutu dauzkate soilik, eta
horrek,

elkarrizketatutako

pertsonal

sanitarioaren

iritziz,

ia

ezinezko

bihurtzen du emakumeek medikuari beraien tratu txar egoera kontatzera
ausartzera edo horretarako gogorik edukitzea. Horrez gain, artapenaz
arduratzen den pertsonalaren mugikortasun handia dago, “eta beraz ez dago
erreferentziazko figura bat emakumeentzat”.
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 Artapenean:
o

Adineko emakumeekin:

“Oso zaila

da

emakumeak

(batez

ere

adinekoak) salaketa jartzeko konbentzitzea”.
o

Arazo kulturalak: “ez dakizu zein puntura arte den gauza kulturala
eta nora arte matxista; adibidez, Hego Amerikako emakumeak oso
otzanak eta men egitekoak direla ikusten dugu, eta ez dutela
preserbatiboa erabili nahi gizonak ez duelako nahi”. Beste egoera
askotan, emakumeak gaztelania edo euskara ez jakitean, beraien
bikotekidearekin joaten dira itzulpena berak egin dezan, eta horrek
asko zailtzen du bere egoera kontsultan benetan den bezala
kontatzea.

 Hernaniko komisariako Ertzaintzarekin oso koordinazio gutxi dago.

5. UDALERRIKO BESTE ZERBITZUAK

5.1. Sustapen ekonomiko, Enplegu eta Gazteria Saila
Indarkeria matxistaren biktimak zuzenean artatzen dituzten Sail bat ez bada ere,
burutzen dituzten programa eta zerbitzu desberdinen artean egoerak atzeman
ditzakete,

edo

oinarridun

susmoak

eduki

indarkeria

mota

honen

inguruko

kasuekiko.

5.1.1. Sailaren egitura
Beste zerbitzu batzuen artean, Sail honetatik ondorengoak jartzen dira martxan:
- Enpleguaren eremuan: Enplegu eta formazio-enplegutarako formazio programak
eta enpleguaren sustapenerako programak. Bi programa hauez gain, beste kurtso
mota batzuk ere badituzte esklusio sozialeko arriskuan dauden kolektiboentzat.
Lanerako Prestakuntza Zentroa Sail honen menpe dago.
- Gazteriareneremuan ondorengo zentroak kudeatzen dira:
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- Udal ludoteka: Astelehenetik ostiralera 17:00etatik 20:00tara eta larunbat
goizetan hamabost egunero 11:00etatk 13:00tara. Zerbitzu honen erabiltzaile diren
pertsonen adina 3 eta 12 urte bitartean egoten da.
- Gazte Lokala (nerabeentzako balioaniztun zerbitzua): Asteazkenetik Igandera
17:30etatik 20:30etara. Harremana daukaten gazte gehienak 12 eta 17 urte
bitartean kokatzen dira.
-

Gazteentzako

informazio

bulegoa:

Asteazkenetik

larunbatera

11:00etatik

13:00etara eta asteazkenetik ostiralera 17:00tik 20:00tara. Bulego honetara joaten
den jendearen adina oro har 17 urtetik gorakoa izaten da.
Sail honetan pertsonal anitza dago. Alde batetik, nagusia dago, parekidetasunean
eta

indarkeria

matxistan

formaziorik

ez

duena,

baina

gai

honetan

nahiko

sentsibilizazio erakusten duena. Bestetik, teknikari bat eta bi gizarte hezitzaile
(Gazte Lokalaren eta gazteentzako informazio bulegoaren arduradunak, hurrenez
hurren),

Emakunde-tik

formazioa

jaso

dutenak,

indarkeriaren

gaian

kontzientziatuta daudenak, eta kudeatzen dituzten zerbitzuetako erabiltzaileen
artean emakumeenganako indarkeria matxista kasuak hautemateko izapideak
ezagutzen dituztela azpimarratzen dutenak.

5.1.2. Kasuak hautematea eta deribatzea
Burutzen dituzten kurtso desberdinen antolaketa prozesuan, bereziki esklusio
sozialeko

arriskuan

dauden

kolektiboei

zuzendutako

kurtsoetan,

kurtsoen

irakaspenean bertan bezala, beraien bikotekideen aldetik indarkeria matxistari
aurre egiten ari diren emakumeen kasuak hautematen dituzte.
Beste

alde

batzuetan

batetik,
beraien

amarenganako

Ludotekan
etxeetako

indarkeria)

umeekin

indarkeria

hautematea

etengabeko
matxista

harremanetan

egoerak

ahalbidetzen

diela

(aitaren

egoteak
partetik

adierazten

dute

Gazteriaren zerbitzutik, ume horiek indarkeria honen biktima zuzenak bihurtuz
automatikoki.
Azkenik, Gazte Lokala eta gazteentzako informazio bulegoko erabiltzaileek ere
hautematen dituzte parekoen arteko genero indarkeria kasuak.
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Kasu bat hautemanez gero, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin harremanetan jarriko
lirateke, eta hezitzaileen kasuan, kaleko gizarte hezitzaileengana joko lukete.
Eraso sexualeko kasu baten aurrean, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin harremanetan
jarriko lirateke berehala.

5.1.3. Prebentzioa
Gazteriaren zerbitzutik prebentzio jarduera ugari burutzen dituzte: Informatika
eskaintzen

den

tailerretatik,

berdintasunaren

aldeko,

indarkeria

matxistaren

aurkako... kartel ugari egiten dituzte.
- Azaroaren 25aren eta martxoaren 8aren harira ekintza desberdinak antolatzen
dituzte, eta gazteriaren aldetik harrera oso positiboa izan dela azpimarratzen dute.
- Herriko jaietan indarkeria matxistaren aurkako mezuak landu eta hedatzen
dituzte, eta udalak egindako pegatinak banatzen dituzte.

5.1.4. Hautemandako zailtasunak
 Hemendik

aurrera

egokia

litzateke

udal

Berdintasun

Zerbitzuarekin

koordinatuta edota beronen aholkuak jarraituz burutzea prebentzio eta
sentsibilizazio jarduera multzo hauek, udal zerbitzu hau berria dela kontutan
hartuta ere, gaur egun arte ez delako horrela egin.
 Beste udal zerbitzuekin batera sarean lan egiteko beharra azpimarratzen
dute, batez ere kirol arloari dagozkionekin edota ikastetxeekin.
 Enplegu Zerbitzutik diagnostiko bateratuen beharra ikusten dute zerbitzu
honen eta Gizarte Zerbitzuen artean, askotan Gizarte Zerbitzuetatik esklusio
sozialeko arriskuan dauden emakumeak bidaltzen baitizkiete eta ez baitakite
euretariko batzuk genero indarkeria pairatzen daudela, eta beraz “ez gaude
momentu horretarako baliabide egokia eskaintzen emakumeari (…) aurre
lanketa bat egin behar da emakume horiek enplegu kurtsoetan parte hartu
aurretik”.
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5.2. Hezkuntza eta Kultura Saila eta Kirol Zerbitzua

5.2.1. Sailaren egitura
Zerbitzu bi barnebiltzen ditu: Zerbitzu orokorrak eta Kirol Zerbitzuak.
Zerbitzu orokorretan kultur Teknikari bat (elkarrizketatutako pertsona dena),
laguntzaile bat, bi administrari eta mantentze-lanetarako pertsona bat daude.
Beraien funtzioen artean ondorengoak daude: Espazio itxietan zein kalean egiten
diren Udalak antolatutako jarduerak kudeatzea (antzerkia, dantza, musika, zinea,
tailerrak/kurtsoak, erakusketak, edozein motako txapelketak...); herriko kultur
taldeei laguntzea, beraien jarraipena egin eta beharrizanak kudeatzea, etab., eta
herriko ikastetxe guztiekiko laguntzak eta harremanak kudeatu eta finkatzea.
Paraleloki ondorengo zerbitzuak kudeatzen dira: Bastero Kulturgunea, Musika
Eskola (zuzendaria eta irakasleak) ,Galardi Haurreskola (bertan zuzendariak,
irakasleek eta sukaldariek egiten dute lan); udal Biblioteka-Fonoteka (hiru
pertsonak egiten dute lan).
Honez gain azpikontratatutako bi zerbitzu dauzkate: bata arduraduna, eta bestea
jendearentzako arretarako eta zerbitzu teknikoetarako.
Kirol Zerbitzua erakunde autonomo bat da, kiroldegi batekin, eta bertan urte
guztian zehar kurtsoak antolatzen dira, modu askean kirola egiteaz
Zuzendaritza

bat

du

(Kirol

teknikaria,

elkarrizketatutako

pertsona

gain.
dena),

administrari laguntzailea eta mantenu-lanetarako pertsonala. Honez gain kanpozerbitzuak kontratatzen dituzte, hala nola sorosleak, begiraleak edota garbitzaileak.
Saileko langileek ez dute indarkeria matxistarekin zerikusia duten kurtsorik egin.
Gai horretan formazio minimo bat jasotzeko beharrizana ikusten dute, baina batez
ere garrantzitsutzat jotzen dute erabiltzaileekin egunerokotasuneko harreman
zuzenean dauden langileek (monitore eta irakasleek) jasotzea formazio hau

5.2.2. Prebentzioa/sentsibilizazioa
Kultura arlotik urte batzuk daramatzate arlo honen inguruan antolatzen diren
jaietan kanpainak egiten (taberna eta txosnetan pegatinak banatuz). Inauterietan
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ere kartelak egiten dituzte; herrian zehar kalejira egiten duten karrozetan
pegatinak (eraso sexual eta sexisten aurkakoak) ikusteko moduko lekuetan jartzea
da udaleko diru-laguntza jasotzeko baldintza.
Azkenengo herriko jaietan ere (2017ko uztailean), Berdintasun Zerbitzuarekin
elkarlanean, eraso sexual eta sexisten aurreko jarduketa-eskuliburua banatu dute.
Dena den, ez kultura arloko sailetan ezta kiroldegian ere ez daukate indarkeria
matxista kondenatzen duten kartel/pegatinarik. Inolako ekintza edota jardunik ere
ez dute antolatzen herriko kirol taldeekin.

5.2.3. Hautemandako zailtasunak
 Kirol Zerbitzua: Elkarrizketatutako langileek apenas hauteman dute kasurik,
erabiltzaileekin harreman gehien daukatenak sorosleak eta monitoreak direla
uste dute, eta beraz, errazago hauteman dezaketela. Ez hori bakarrik,
kasuak egon badaudela suposatzen dutela onartzen dute, baina ez zaiela
heldu

zuzenean.

Kasuren

bat

edukitzekotan,

Gizarte

Zerbitzuetako

zuzendariarekin harremanetan jarriko lirateke.
 Indarkeria matxistako egoerak hautemateko zailtasunak dituztela onartzen
dute. “Oso urruneko gauzatzat daukagu baina hautematea zaila egiten
zaigulako”.
 Zein zerbitzutara, noiz, eta nola deribatu indarkeria matxistako kasuetan
adierazten duen protokolo baten falta dagoela onartzen dute, batez ere kirol
instalazioetan, kasuak hautemateko gune egokia dena, beste alde batetik.

 Nolabaiteko kezka bat ikusten dute ea kurtso berdinean erasotzailea eta
biktima matrikulatuta daudeneko kasuetan (behin gertatu zitzaien eta
Udaltzaingoari deitu behar izan zioten) beraiek nola jokatu behar duten, eta
oraindik gehiago erasotzailearen gainean urruntze-agindu bat ezarrita
badago nolako jarrera hartu.
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5.3. Ikastetxeak

5.3.1. Aita Larramendi Ikastola

Haur-eskolatik batxilerrera arteko ikasleak dituen itunpeko ikastetxe bat da,
ondorengo eran egituratuta dagoena20:

Irakasleak

Guztira

Emakumeak

Gizonezkoak

Postu finkoa

56

46

10

Postu EZ

13

11

2

3

3

-

3

3

finkoa
Berdintasunean formazio
espezifikoa
Berdintasunean
jaso

formazioa

dutenen

artean,

-

ikastetxean jarraitzen duen
irakasle kopurua

Emaku Gizonez

Ikasleak

meak

koak

137

142

1. zikloa

79

66

2. zikloa

83

63

3. zikloa

68

72

1. kurtsoa

34

36

2. kurtsoa

33

32

3. kurtsoa

32

30

4. kurtsoa

24

20

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza

DBH

20

Ikastetxeak 2016-2017ko ikasturtean emandako datuak dira, eta beraz gaur egun apur bat
desberdinak izango dira.
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Batxilergoa
1. kurtsoa

30

22

2. kurtsoa

27

13

GUZTIRA

547

496

Azken hiru urteetan (2014-2015-2016), ez borondatez ezta derrigortasunez ere ez
da jaso gai honetan formaziorik. Hala ere, elkarrizketatutako pertsonek ezin hobeto
definitzen dute indarkeria matxista. Zentro honetan deigarria da, halaber, ume
batek etxean genero indarkeria pairatzen egongo balitz berau hautemango luketen
izapide desberdinekiko egiten duten deskribapen zabal eta zehatza, eta baita
parekoen arteko indarkerian ere (DBH edo batxilergoko ikasle artean). Dena den,
gaur egunera arte genero indarkeriaren biktima den adingabeko baten kasurik ez
dutela eduki adierazten dute.
Ikastetxearen Hezkidetza Planaren baitan, sentsibilizazioa lantzen da ikasleekin eta
irakasleekin ekimen desberdinen bitartez:


Momentu zehatzetan Beldur Barik programan parte hartzen dute.



Haur

hezkuntzako

ikasleekin

tutoretza

programaren

bitartez

emozioen kudeaketa lantzen dute modu jarraituan, eta era berean
kasuak hautemateko gune egokia dela onartzen dute.


Azaroaren 25aren eta martxoaren 8aren harira Udaletik antolatzen
diren ekintza guztiekin bat egiten dute (baita asteburuetan egiten
direnekin ere).

Ikasle baten ama genero indarkeriari aurre egiten ari dela uste duten kasuetan eta
horretarako oinarrizko susmoak dituztenean, zuzenean amarekin harremanetan
jartzen direla diote “baina leuntasunez egin behar da hau, bera kontrolatuta
dagoela ez sentitzeko”.
Momentu honetan, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntzako Protokoloa da indarkeria
matxistaren

aurrean

nola

jardun

behar

den

jakiteko

erreferentzia.

Beste

zerbitzuekin koordinazio on bat egiteko denbora falta dutela onartzen dute, eta
saturazio hau beste zerbitzuetan ere badagoela deritze.
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5.3.2. Leitzaran Institutua
Andoaingo institutu publikoa, horrelako egitura du:
Emakumeak

Gizonezkoak

Postufinkoa

13

8

PostuEZ finkoa

12

12

2

0

Berdintasunean oinarrizko formazioa

32

13

Berdintasunean formazioa jaso dutenen artean,

27

13

Irakasleak

Berdintasunean formazio espezializatua

ikastetxean jarraitzen duen irakasle kopurua
Oharra: Taulan agertzen diren datu kuantitatiboen artean, ez da zehazten
espezializazioa indarkeria matxistarekin lotuta dagoen.
Azken hiru urteetan, irakasle taldeak Berritzegunetik formazioa jaso du. Formazio
eta sentsibilizazio honen bidez ikastetxeko diagnostikoa eta berdintasun plana egin
dira. 2016-2017 ikasturtean, Beldur Barik programaren bitartez, hezkidetza
proiektuaren ardura daukaten bi irakasleek eta tutore batzuek formazioa jaso
zuten.

Ikasleak
GUZTIRA

Neskak

Mutilak

27

9

18

21

8

13

22

7

15

37

21

16

19

15

4

DBH
1.
kurtsoa
2.
kurtsoa
3.
kurtsoa
4.
kurtsoa
Batxiler
goa
1.
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kurtsoa
2.

13

6

7

139

66

73

kurtsoa
GUZTIR
A

2015 eta 2016 urteetan familia-indarkeriako bi kasu atzeman dituzte (urte
bakoitzean bat), ciberbullying kasu batzuez gain. Ez dakite bestelako indarkeria
matxista motarik egon den. Dena den, kezka handia sortzen die ikastetxean
entzuten dituzten ezin konta ahala komentario matxistek. Tutoretzetan gai
konkretuak jorratzen dituzte, Harremonak Programan parte hartzen dute, Beldur
Barik-en, eta egun zehatzetan ekintzak egiten dituzte (azaroaren 25a eta
martxoaren 8a).

5.3.3. La Salle Berrozpe
Itunpeko ikastetxe erlijiosoa, horrela egituratzen dena:

Irakasleak

Emakumeak

Postu
finkoa

Gizonezkoak

Postu

Postu

EZ

finko

finkoa

a

Postu EZ
finkoa

Haur Hezkuntza

13

-

1

-

Lehen Hezkuntza

16

-

5

-

DBH

11

-

14

-

Batxilergoa

5

5

45

25
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Abusu sexualen inguruko tailer bat egin zuten (ez da datu kuantitatiborik lortu).
Hala ere, indarkeria matxistan oraindik formaziorako beharrizan handia dutela
onartzen dute, adibidez, hautemate izapideetan sakontzeko orduan. Hezkidetza
arduradunak adierazten zuen ez daudela prest indarkeria matxista kasuei aurre
egiteko, eta hortaz aparte, formazio gehien jasotzen duten langileak ikasleekin
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harreman gutxien dutenak eta beraiekin denbora gutxien pasatzen dutenak direla
ere

adierazi

zuen:“arazoa

da

tutoreek

ez

daukatela

indarkerian

formazio

espezifikorik eta umeentzako eurak direla erreferentzia puntua, bai hautematerako
orduan zein deribazio zuzen bat egiterako orduan (uste dut ume horrek momentu
eta pertsona hori aukeratu dituela zerbait kontatzeko, eta beraz uste dut hori
errespetatu egin behar dela)”.

Ikasleak

Neskak

Mutilak

86

102

1. zikloa

66

74

2. zikloa

78

67

3. zikloa

66

76

1. kurtsoa

31

36

2. kurtsoa

39

36

3. kurtsoa

29

36

4. kurtsoa

31

44

1. kurtsoa

32

54

2. kurtsoa

45

50
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503

575

Haur hezkuntza
Lehen Hezkuntza

DBH

Batxilergoa

Adingabeen kasuan indarkeria fisikoa zein psikologikoa hautematea erraza dela
diote, baina gero baieztapen hori zehaztuz: “hitzekin adierazi ez arren argi ikusten
da zerbait gertatzen ari dela, baina askotan ume hori egoera horretara bultzatu
duten arrazoiak anitzak izan daitezke”. Nerabeen edo lehen hezkuntzako azken
urteetako ikasleen artean, fisikoa ez den indarkeria hautematea zailago egiten zaie,
baina ikusten dute koadrila aldaketa batean, janzkeran edota jarreran indarkeria
matxistaren izapideak egon daitezkeela. Mugikor bidezko ciberbullying eta jazarpen
kasuak ere izan dituztela onartzen dute, eta horrez gain nerabeek ez dituztela
tresna hauek modu egokian kontrolatzen eta ez dagoela kontzientzia errealik
beraien erabilera eta ondorioei dagokienez.
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Ume batengan aldaketa kasu bat nabarituz gero, lehen pausua familiarekin
harremanetan jartzea litzateke, eta honen ondoren ez badakite ume horren
aldaketa

zein

arrazoirengatik

eman

den

osasun

zentroko

pediatrarekin

harremanetan jartzea izango zen hurrengo pausua.
Horrez gain urtean Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin hiru batzar burutzen dituzte, eta
beste gai batzuen artean ikastetxean eduki izan ahal dituzten kasuei edo susmoei
buruz aritzen dira, eta premiazkoa balitz, beraiekin zuzenean harremanetan jarriko
lirateke.
DBH 3 eta 4ko ikasleek Harremonak Programan parte hartzen dute, eta adinez
txikiagoak direnekin tutoretza orduetan lantzen da gai hau, eta harrera oso ona
eduki du bai irakasleen aldetik zein ikasleenetik.
Ertzaintzak

sare

sozialei

eta

bullying-ari

buruzko

formazioak

ematen

ditu

ikastetxean. Ikastetxean uste dute indarkeria matxista modu zuzenean jorratu ez
arren, zerikusi handia duela.
2015-2016 ikasturtean azaroaren 25aren, martxoaren 8aren eta maiatzaren 17aren
harira ekintzak egiten hasi ziren. Martxoaren 8ari dagokionez herriko beste
ikastetxeekin batera egiten dituzte ekintzak, eta baita udalarekin batera ere.

5.3.4. Ondarreta Ikastetxea:

Andoaingo eskola publikoak honelako egitura du:

Irakasleak

Emakumeak

Gizonak

Postu

Postu EZ

Postu

Postu EZ

finkoa

finkoa

finkoa

finkoa

Haur Hezkuntza

4

1

-

-

Lehen Hezkuntza

4

4

-

2

8

5

-

2

GUZTIRA
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Eskolako zuendaria eta kontsultoreak erregularki joaten dira Berritzegunetik genero
berdintasunaren inguruan antolatzen diren formakuntza saioetara. Hala ere
indarkeria matxistaren inguruan ez dute formakuntza zehaztik jasotzea gogoratzen.
Bestetik hasi dute “Bizikasi” planean parte hartzen, euskal hezkuntza sistema
publikoan eskola-jazarpenari aurre egin eta elkarbizitza positiboa sustatzeko plan
berria.

Ikasleak

Neskak

Mutilak

50

49

1. zikloa

33

22

2. zikloa

36

26

3. zikloa

27

33

GUZTIRA

146

130

HaurHezkuntza
LehenHezkuntza

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoa da.Ikasle etorkinen kopurua %40a
da, gainontzekoa baliabide ekonomiko gutxi dauzkaten familiaz osaturik dagoela.
Ikastetxe honen profila azaltzeko argudioa duela urte batzuk Eusko Jaurlaritzak
hirugarren

lerroa

ezartzearekin

zerikusia

dauka.

Herriko

bi

ikastetxe

kontzertatuetan (La Salle eta Ikastola) ezartzea erabaki zen, eskola publikoa
kanpoan utziz, ez zegoelako nahiko espazio fisikoa argudiatuz.Baita diote nahiz eta
Hezkuntza konpetentzia autonomikoa izan, udaletxeak ez zuela ezer egin erabaki
honen aurrean. Guri udaletxetik esan ziguten gorriz gaudela Bizkaiko beste herri
batekin batera. Zenbait gelatan denak dira etorkinak (…) Hona beste ikastetxetan
nahi ez dutena etortzen da.”
Elkarrizketatuak indarkeria detektatzeko adierazleak ondo ezagutzen dituztela
baieztatzen dute, bereziki haur hezkuntzan, baina baita lehen hezkuntzan.
Adierazleak erraz ikusten dituzte umearen portaeraren bitartez, jokaeragatik eta
geroago irakasleei edota beren kideei zuzentzeko modu bortitzagatik ikasle horren
ama etxean indarkeria matxistaren biktima den. Hala ere ikasleen amen kasuan
zuzenean zailagoa zaie detektatzea, denbora luze daramatelako bere egoera
izkutatzen: “Beti ezeztatu egiten dute, tapatzen dute. Dena ondo, dena ondo
dagoela diote.
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Caritas eta Gizarte Zerbitzuekin harremana: Indarkeria matxistaren kasuren bat
dagoela argi daukatenean berehala Gizarte Zerbitzuekin jartzen dira kontaktuan,
harremana ia egunerokoa eta oso arina da. Bestetik, ikastetxeko familia gehienak
udal

zerbitzuko

ikastetxearen

erabiltzaileak

gomendio

edo

dira,

beraz

argibide

baten

guztiz
aurrean

normalizatuta
Gizarte

daukate

Zerbitzuetara

joatea.Caritasekin ere koordinazio oso ona dago, eskolako familia ugari joaten
baitira laguntza aske elkarte honetara.
Azkenik, elkarrizketatuentzako azpimagarria da Segurtasun Sailak eta Ertzaintzak
jasotako etxeko indarkeri kasu kopuru urria; zeren, ikastetxetik indarkeri mota
honen kasu ugari detektatzen baitira, non “gehienetan biktima emakumea da”.
Hipotesi bat da Andoaineko etxeko indarkeri asko ez direla salatzen. Gizarte
Zerbitzuetako kasuak aztertzen badira ere, etxeko indarkeri kasuak oso gutxi dira.

5.3.5. Diagnostikoaren ondorioak ikastetxeetan
 Hautemateko arazoak: Elkarrizketatutako lau ikastetxeetatik hiruk bat
egiten dute bertatik hauteman dezaketen kasuak baino dezente indarkeria
kasu gehiago daudela esatean. Aita Larramendi ikastolatik “Orain arte ez
dugu kasu larririk egon den frogarik eduki, baina horrek ez du nahi esan
egon ez direnik” diote. Parekoen arteko indarkeria matxista kasuetan,
horretaz jabetzeko kasu bereziki larria izan beharko litzateke. La Salle
ikastetxetik diote DBH-ko bikoteen arteko indarkeria kasuen erdietan ez
direla jabetzen, eta uste dute alde batetik adin-tarte horretan hitzez
adieraztea asko kostatzen zaiela. Jolastorduan eta bazkalorduan gertatzen
diren kasuak hautemateko zailtasunen jabe ere badira (tarte hauek dira
kasu gehien gertatzen direnak).
Hala ere, Ondarreta Ikastetxearen kasuan ez dirudi bere etxean genero
indarkeria bizi ari den ikasle baten kasua detektatzea. Baina kezkatzekoa da
ikastetxean dauzkaten bikoteen arteko indarkeria matxista eta etxeko
indarkeri kasu ugariak.
 Ezinbestekoa da jantokiko irakasle eta laguntzaileek indarkeria matxistan
formazio

espezifikoa

jasotzea,

hautemate izapideen inguruan.
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 Bereziki

azpimarragarria

ikastetxeetan

Harremonak

Programa,

oso

positiboki baloratzen dena, nahiz eta ikastetxe baten aditzera ematen den
sentsibilizazio hau adin txikiagoetatik ematen hasi behar dela, eta ez
Batxilergoko

ikasleen

artean,

behin

adin

horretara

iritsita

ikasleek

programan interesa galtzen baitute, ordurako programan jorratzen diren
kontzeptu asko jada landuta baitauzkate.
 Onartzen duten zailtasun orokortu bat,

orokorrean gizartean dagoen

normalizazioa (komunikabideak, familietatik jasotzen den hezkuntza), eta
ikusteko eta ikustarazteko zailagoa den indarkeria baten existentzia,
teknologia berriek islatzen dutena (sare sozialak, WhatsApp) da, eta hauek
parekoen artean adin txikiagoetatik ematen dira. Parekoen arteko indarkeria
matxista kasu kopuruen gorakadaren aurrean (ikusteko errazago izan edo
ez, fisikoa edo psikologikoa) elkarrizketatutako pertsonek frustrazioa eta
inpotentzia erakusten dute, “zerbait gaizki egiten ari behar gara”.
 Elkarrizketatutako ikastetxe guztietan daude indarkeria matxistaren aurkako
kondena esplizitudun mezuak dauzkaten kartelak (puntu morea ikusgarri
dago), batean izan ezik.
 Ikastetxean gertaturiko indarkeria matxista baten aurrean, edota ikasleren
baten ama genero indarkeriari aurre egiten ari denean, ikastetxeek argi
daukate Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin koordinazioa beharrezkoa izango
litzatekeela, eta horrela egin izan dute.
 Koordinazioan orokorreanez dute arazorik ikusten beste zerbitzuekin
(Gizarte

Zerbitzuak,

Osakidetzako

Pediatria

eta

Osasun

Mentala,

Berritzegunea, Hezkuntza Ikuskaritza), baina uste dute beti daudela hobetu
daitezkeen arloak. La Salle ikastetxean diote batzuetan jakin dutela, Gizarte
Zerbitzuekin aldiro dituzten bileren bitartez, kaleko hezitzaileek beraien
ikastetxean gertatutako kasuren baten berri izan dutela, ikastetxeak berak
jakin aurretik, eta horrek erakusten du talde honekin koordinazio gutxiago
dagoela Gizarte Langileekin baino. “Normalean gu izaten gara informazioa
Gizarte

Zerbitzuei

helarazten

diogunak,

baina

eurengandik

ez

dugu

informaziorik jasotzen (…) kasuen aurrean feed-back bat egon beharko
litzateke”. Ez du ematen ezta-Ondarreta Ikastetxean salbu, non komunikazio
asko

dago,

aholkulari

postuaren
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Jaurlaritzako Hezkuntza Ikuskaritzarekin koordinaziorik dagoenik indarkeria
matxista bateko kasu baten aurrean
 Kontutan

hartuta

Hezkuntza

Ikuskaritza

dela

ikastetxeak

kontrolatu,

ebaluatu eta aholkatzen dituen erakundea, deigarria da gaur egun ez
dirudiela ikastetxeetan gertatutako indarkeria matxistako kasuen aurrean
momentuko erreferentzia den zerbitzua, Hezkuntza Saileko protokolo eta
Gida desberdinetan instituzio honekin jarri

behar dela harremanetan

segituan agertzen denean.
 Indarkeria

matxistaren

biktimentzako

dauden

laguntza

espezializatuak

apenas ezagutzen dituzte, eta ikastetxe batzuetatik, honen inguruko
formazio saio bat komenigarria izango litzatekeela onartzen dute, baina
beraien esku-hartzen maila oso mugatuta dagoela azpimarratzen dute.
 Oso gutxi ezagutzen dituzte Aldundiko indarkeri matxistaren biktimak
babesteko

Zerbitzuen

laguntza.

Ikastetxe

batzuek

honen

inguruan

formakuntza saioak komeni izango litzatekeela aitortzen dute, baina kasu
hauen aurrean daukaten esku harte maila oso mugatua dela diote, beraz
baliabide hauen funtzionamenduaren ezaguera oso sakonaizatea.ezdute oso
erabilgarria ikusten.


Ondarreta Ikastetxeak Foru Aldundiko Haur eta nerabeen babesarako
zerbitzuarekin

daukan

harremana

jarraia

da,

baina

kudeaketa

eta

funtzionamendu motela daukatela diote, zerbitzu asko azpikontratatuta
dituztela leporatuz. ”Diputazioarekin harremanak nahiko petralak izan dira,
oso motelak dira (…) Lortzen dugunerako familia batekin eskuhartzea,
umeak lehen hezkuntza osoa egiten du”. Baita uste dute Andoaineko Osasun
Mentalean profesional gutxi daudela, itxaron zerrenda luzearekin eta jakinda
ikastetxe hontetatik askotan eskatutako baliabidea dela.
 Azaroaren 25aren eta martxoaren 8aren harira burututako ekimenak salbu,
udaletik indarkeria matxistaren inguruan burutzen den lanketari buruz gaur
egun dagoen ezjakintasuna orokortua da.
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Ikastetxeetatik, batez ere kasuen atzematean, formazio beharrizanak daudela
onartzen da; beste alde batetik, ikastetxeetan formazio gehien jasotzen duten
irakasleak, ikasleekin harreman zuzen eta konstantean gutxien egoten direnak dira.

5.4. Elkarte-sarea
Andoainen, gaur egun ez dago emakume feminista talde antolaturik, hori bai,
kontzientzia feminista handia daukaten emakume talde asko badaude, sortu berri
den Ahalduntze Eskolako ikasleak kasu, bertara Batukada Taldeko edota Ernai-ko
emakumeak joaten direlarik.

5.4.1. Ahalduntze Eskolako ikasleak
Eskolako ikasleekin eztabaida talde bat egin zen, eta bertatik ondorio hauek atera
ziren:
- Sentsibilizazio eta kontzientzia feminista handia daukaten emakumeak daude,
baina

indarkeria

matxistari

buruzko

informazio

gehiago

eskatzen

dute,

hautemateko izapide zehatzak ez dituztela ezagutzen onartzen baitute, adibidez,
herriko emakume bat bere bikote harremanean indarkeriari aurre egiten ari
denean.
- Kasu bat hurbiletik ikusi dutenean inpotentzia sentitu dutela ere ondartzen dute.
Emakume horri lagundu ezina eta ez edukitzea oso argi jaso dezakeen bitarteko
edo laguntzek indarkeria egoera horretatik ateratzen lagunduko dioten. Horrez
gain, euretariko askok ez dakite nora jo beharko luketen beraien inguruan
indarkeria matxista kasuren bat gertatuz gero.
- Sortu berri den Berdintasun Zerbitzuarekin baikorrak dira, uste baitute laguntzari
dagokien baliabide eta prozeduren inguruko ezjakintasun eta informazio falta hau
pixkanaka desagertzen joango dela.
- Jaietan eraso sexual eta sexisten prebentzio kanpainen falta dela eta sumindura
nahikoa dago, eta adibide gisa esaten dute aurten, 2017ko maiatzean, Santa
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Krutzetan ez dela inolako aurre lanketarik egin, ezta jarduketa manual/prozedurarik
ere, eta puntu moreak soilik jaiak baino astebete aurretik jarri dituztela. Bestetik,
Udalak erasoen aurkako kanpaina hauek egiteko ardura txosnen esku uzten dutela
ere arazo gisa ikusten dute. Proposamen modura, garrantzitsua ikusten dute neskei
etxera laguntzeko kanpaina bat martxan jartzea, horrela gaueko ordu txikietako
erasoak ekiditeko, edo gutxienez neskek ez edukitzeko segurtasun faltaren
sentsaziorik edo beldurrik etxera itzultzen direnean.

5.4.2. Zuena emakumeen topalekua
Udaletxean erregistratutako emakumeen elkarte bakarra da. 120 bat emakume dira
bazkide eta lokal bat daukate, Kultura arlotik kudeatutako udaleko lagapen
kontratu baten bitartez.
Lokala egun guztian zehar egoten da zabalik, baina artapen zuzeneko ordutegia
daukate asteartetan 17:00tatik 19:00tara eta beste aste guztian zehar 17:00tatik
19:00tara mugikor bidez.
Oso elkarte aktiboa da (besteak beste pilateseko tailerrak, yoga, zumba, jostetailerra, laboreak, kapoeira bezalakoak burutzen ditu), baina onartzen dutenez,
kontzientzia feminista handirik gabe, bazkide batzuk salbu. Indarkeria matxista
prebenitzeko jarduera edo tailerrik ere ez dute antolatu, baina lokalean indarkeria
mota hau esplizituki kondenatzen duten mezuak daude, guztiak ere udaletik eta
Foru Aldunditik igorritakoak.
Dena den, elkarrizketatutako guztiek osatzen dute indarkeria matxistaren inguruko
definizio nahiko egoki bat, eta baita beronen kausa eta seinaleena ere. Honez gain,
Andoainen hurbileko kasuak antzeman dituzte, eta baita eraso fisikorik gabeko
bikote harremanetako begi bistako kontrola dagoena. Euretariko batzuk zioten
emakume batek bere bikotearenganako gauzatutako indarkeria ere indarkeria
matxista kontsideratu zitekeela.
Kasu bat ezagutu ezkero Gizarte Zerbitzuekin jarriko lirateke harremanetan, edo
zuzenean udalarekin.
Oso hurbileko kasuak eduki dituztenez, euretariko batzuk ezagutzen dituzte
espezializatutako

zerbitzuak,

eta

beraiekiko

egiten

duten

balorazioa

nahiko

negatiboa da: “Txarrak dira, laguntzak daudela esaten dizute baina gero zerbitzu
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hauetariko askotara heltzeko arazo asko daude. (…) Guzti honengatik daude
emakume asko salaketarik jartzen ez dutenak eta beldurragatik pairatzen jarraitzen
dutenak,

segurtasuna

bermatuko

dien

laguntza

espezializaturik

ez

delako

existitzen” (hau esan zuen emakumearen alabak tratu txarrak bizi izan zituen bere
bikote harremanean).
Beste alde batetik, udaletik ezer ez dela egin uste dute, momentu puntualetako
manifestazio batzuk salbu. Hala ere, Kultura arloarekin harreman ona daukate eta
orain baita Berdintasun Teknikariarekin ere. Koordinazio hau egonkortzea espero
dute eta horrela gero eta gehiagotan parte hartu ahal izatea Ahalduntze Eskolako
kurtso desberdinetan. Dena den, kurtsoen bikoiztasunak kezkatu egiten ditu,
“formazioa udalak ematen badu, ez genuke guk eskaini beharko”.
Beste

alde

batetik,

ikastetxeetan

indarkeria

matxista

lantzearen

garrantzia

azpimarratzen dute, “gazteek eredu berdinak errepikatzen jarraitzen dutela ikusten
baitugu”.
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6. ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK
Andoainen egindako emakumeen aurkako indarkeria matxistaren diagnostiko
honetan, ondorio orokor bat da indarkeria matxistaren aurka egin, eta berdintasun
politikak sustatu eta beraiei jarraipena egingo dien egitura tekniko egonkor baten
hutsunea dagoela. Eta honek, pertsonal politikoak berdintasunarekiko konpromisoa
eta ziurtasuna eduki arren, eta indarkeriaren prebentzio eta beronen biktimen
artapen eta konponketa politikak hasi besterik egin ez den garapenean egon arren,
eragina izan du aldi berean udal politiken hutsunea dagoelako guzti horiei
koherentzia eman ahal izateko eta indarkeria honen des-normalizazioan pausuak
emateko beharrezko eremu guztietan aurrera egin ahal izateko.
Badirudi emakumeekin interbentzio zuzena egiten duten pertsonak, zein bigarren
lerroan

dauden

beste

profesionalak,

aspaldidanik

hautematen

ari

direla

indarkeriaren biktimei koordinatutako artapen integral bat eskaintzeko beharra,
baina orain arte ez da egon ekimen argirik momentu honetako zerbitzu eta
baliabideak aldatzeko helburuarekin.
Andoaingo elkarte-sareak indarkeria matxistaren inguruan indar eta sentsibilitate
nahikorik ez duela dirudi, eta badago, ez dago nahikoa antolatua eta ez da nahikoa
ikusgarria modu formalean. Gaur egun arte berdintasun politiken alde lan egingo
duen emakume feminista elkarterik ere ez dago.
Testuinguru honen baitan, ondorio eta proposamen zehatzago batzuk atera dira,
eta espero dugu Andoaingo indarkeria matxista arloko politika publikoak hobetzen
laguntzeko baliogarriak izatea.

6.1. Ondorioak

 Artapenean
- Indarkeriari aurre egiten dieten emakumeen ibilbidean Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuak ezinbesteko baliabideak izanik, garrantzitsua iruditu zaigu udal zerbitzu
honetan lehenengo artapena egiten duen administrariak betetzen duen lana
nabarmentzea, zerbitzu guztiek oso ondo baloratzen baitute, gaian sentsibilitate
handia erakutsiz, genero perspektiba dauka, eta gainera emakumeekin duen hartu-
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emanean trebezia dauka. Honez gain, elkarrizketatutako emakume biktimek
positiboki baloratzen dituzte beraiek artatu dituzten Gizarte Langileak.
Hala ere, elkarrizketatutako emakumeek uste dute gaur egun dauden laguntze
baliabideak nahikoa ez izateaz gain (hala esan zuten 4tik 3 emakumek), kasu
batzuetan hartu-emana ere asko hobetu daitekeela. Honen harira emakume batzuk
Ertzaintzaren aldetik jaso zuten tratuan izan zuten esperientzia txarra kontatu
zuten, hartu-eman lehor eta urrunekoa, eta baita Lanbide eta BLZ-n ere. Baita
ikastetxe batek, ia egunero harremanetan dagoena Gizarte Zerbitzuekin, giza
baliabide eskas daudela dio.

- Osasun artapenean, denbora falta, esku-hartze psikosoziala ez burutzea,
emakumearen esparru pribatua inbaditzeko beldurra edota beste nazionalitate
batzuetako

emakumeekin

gerta

daitezkeen

kode

kultural

desberdinak

eta

hizkuntza-hesiak dira, besteak beste, emakume biktimekin artapen egoki bat egitea
eragozten duten arrazoi batzuk.
Artatutako emakumearen arriskuaren balorazioa egiten denean, arrisku fisikoan
(lesioen larritasunean) zentratzen dira esklusiboki, arrisku psikikoa (beren burua
lesionatzeko arriskua) eta soziala (seme-alaben edo emakumearen bizitzari
mehatxu egitea) ere existitzen diren bitartean.
- Eraso sexualen aurrean dagoen ikusezintasuna: Alde batetik, zerbitzu batetik ere
ez dago apenas artatu diren eraso sexualen kasuen ezagutzarik. Bestetik,
elkarrizketatutako pertsonek ez dute ezagutzen kasu mota hauen aurrean daukaten
aurre egiteko modua.
- Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak artatzen dituzten zerbitzu
batetik ere ez da kasuen ikuskapenik egiten.
- Nahasmendu kontzeptual eta terminologikoa: Artapen integraleko eredu bat
sortzea nahi bada ezinbestekoa da indarkeria matxistaren inguruko diskurtso bakar
bat eraikitzea, eta dirudienez kontsultatu diren bitartekariek ere eskatzen dute.
Elkarrizketatutako

pertsonen

artean

ikuspuntu

desberdinetatik

artatzen

da,

ikuspuntu hau pertsona bakoitzak egiten duen jardueraren araberakoa izanik, eta
ez lan osagarri bat burutuz emakumeari indarkeriatik bere irteera ibilbidean
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lagunduko dion sare baten parte gisa uler daitekeen adostasun komun bati
dagokion ikuspuntua.
- Adinez txikiak direnak biktima zuzen gisa: 2004ko Indarkeriaren Legea aldatu da,
Haurrak eta Nerabeak Babesteko Legearekin (8/2015 Lege Organikoa eta 26/2015
Legea) batera, indarkeriaren eraginpean jartzean adingabe hauek lehentasuna
daukaten genero indarkeriaren biktima direla espresuki aitortuz, zuzenean pairatu
ez arren. Honek indarkeriari aurre egiten dion emakumearen menpe dauden
adingabeekiko eragina daukaten neurri zibilen inguruan organo judizialek esku
hartu behar izatea suposatu duen arren, oraindik baliabide espezializatuen
gehiengoa ez dago prest adingabe hauen artapena gauzatzeko. Horrez gain, ez
dirudi emakumeekin eta adingabeekin jarduten duten pertsona guztiek, ezta
elkarrizketatutako emakume guztiek ere, argi daukatenik genero indarkeriaren
eraginpean egoteagatik bakarrik adinez txikiak direnak beti direla indarkeria mota
honen biktima.

 Koordinazioan
- Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren arteko koordinazioa oso ona da: 2015eko
urriaren 30etik protokolo bateratu bat dago (nahiz eta ez den espezifikoki GI-ari
dagokiona), eta bertan GI-aren informazio truke guztia erregulatzen duen atal bat
dago. Gainera, bi erakunde polizial hauen koordinazioa errazteko Udaltzaingoaren
talde bakoitzak kasu guztietan Ertzaintzaren talde bakoitzarekin ordutegian bat
egiten du.
- Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eta Udaltzaingoaren arteko koordinazioa hobetu
daiteke, eta zentzu horretan lagundu dezakeen alderdi bat Datuen Babeserako
Legearen interpretazio egoki bat egitea da, babes eta artapen integralerako
beharrak biktimen datuen babeserako eskubideekiko lehentasuna noiz eduki behar
duen argitzeko balioko duena. Gai honen inguruko formazio bat burutzea
gomendatzen da.
- Andoaingo indarkeria matxistetarako erreferentzia poliziala Hernaniko Komisaria
da, eta bertara bideratzen dira Udaltzaingoak ezagutzen dituen kasu guztiak, azken
honen jarduna babeserako aginduen kontrol/ikuskapenera mugatzen delarik.
Gizarte Segurtasuneko Zinegotzia (Udaltzaingoaren zuzendaritza politikoa) ere ez
dago gai honetan inplikatua.
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 Prebentzioan
- Indarkeria matxistaren errealitateei ikastetxeetatik ere aurre egiten zaie, eraso
sexual, hitz bidezko indarkeria edota ziberbiolentzia egoeren bitartez. Egoera hauen
aurrean, hauteman direnean, ahaleginak egin dira konponbidea bilatzen, baina
elkarrizketatutako

hezkuntzako

langileak

kezkatzen

dituen

ezkutuan

dagoen

indarkeria baten izebergaren punta baino ez dira.
- Arremanitz Kooperatibak Andoainen nahiz inguruko herrietan ibilbide luzea dauka
hezkuntza arloko indarkeria matxistaren sentsibilizazio eta prebentzio lanetan.
Gainera, Andoainen lanean jarraitzeko lehiaketa bidez esleitua izateak eszenatokia
asko errazten du eta egokiagoa bihurtzen da, udaleko Berdintasun teknikari
berriarekin modu koordinatu batean lan egingo baitu.
- Hala ere, Harremonak programaren jarduna bigarren hezkuntzara eta batxilergora
bideratzen da, haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleak alde baterago utziz

 Bizitako esperientziatik baliabide urritasuna: Indarkeria matxistaren
biktima diren emakumeen kasuak artatzeko ez dute baliabide nahikorik
ikusten elkarrizketatutako emakumeek. Guztien ere egoera oso gogorrak bizi
izan dituzte, eta hala eta guztiz ere, ez dirudi eskaini izan zaizkien bitartekoak
nahikoak izan direnik. Honekin batera, funtzionamendu judizialaren alderdi
batzuk ulertezinak egiten zaizkie euretariko batzuei, bertan esperientzia
traumatiko oso gogorrak bizi izan baitituzte eta bizitzen jarraitzen baitituzte.
Honen harira, banandutako emakume batek, tratu txarrak ematen zizkion
senarra dena bere semearen jagolea, tratu txarrak jasaten jarraitzen du
haurraren bitartez, behin senarrak bahitu ere egin zuelarik.
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6.2. Gomendioak

 Artapenean
Osasun-arloan:
- Familiako mediku batek paziente moduan bai erasotzailea zein biktima
eduki dezakeen heinean, urruntze aginduak dauden kasuetan biak aldi
berean Osasun Zentroan ez egoteko ahalegina egin behar da.
- Osakidetzako jardunean genero perspektiba barneratzea garrantzitsua
litzateke,

Osasun

Mentaleko

sarean

bereziki,

sarritan

gertatu

delako

psikiatrak emakumeak denbora luzez artatzen egotea, eta ez konturatzea
pazientea indarkeria matxistari aurre egiten ari zenik.
- Halaber, gomendagarria da ESI guztietan talde profesionalei laguntza
klinikoa egingo dien eta indarkeria matxistan aditua den zerbitzu bat
eratzea.
- Indarkeriaren biktima diren emakumeentzako eta artapen psikologiko
espezializatuko baliabideentzako erreferentziazko psikiatrak izendatzea ere
garrantzitsua litzateke.

 Koordinazioan
- Protokolo integral bat garatzeko beharrizana hautematen dute zerbitzu askotatik,
bertan indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen artapen eremua osatzen
duten zerbitzu guztiak egon beharko luketelarik. Tresna hau interbentzioak ahalik
eta azkarren egin ahal izateko dokumentu zalu bat izan behar dela nabarmentzen
da.

 Prebentzioan
- Oso emankorra litzateke, kurtso guztietako ikasleekin egiten den lanketatik
abiatuta, etorkizunean Harremonak Programaren jarraipena profitatzea berdintasun
zerbitzuarekin batera talde feministak sortuz, eta horrela prebentziotik herriko
ikastetxeetan egiten den lanketari ikuspegi integralago bat emango litzaioke.

 Ezagutzen handitzean eta formazioan
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- Formazioa beharrezkoa da teknikarien artean, batez ere indarkeria hautematea
errazten duten izapideetan eta biktimei harrera eta laguntze egokia egiteko
jarraibideetan. Honen harira, Kiroldegian lana egiten duten langileek gai honetan
daukaten formazio beharrizana nabarmentzen dugu, egunero pertsona kopuru altu
batekin

harreman

zuzena

daukatelako

eta,

bertan

egiten

diren

jarduera

motengatik, indarkeria matxista kasuak hautemateko espazio egokia delako.
- Indarkeriaren beste biktimen inguruko ezagutzak handitzea ere beharrezkoa da:
beraien aitek edo amen bikotekideek amekiko indarkeriaren eraginpean dauden
haurrak edo nerabeak.
- Zerbitzu guztiei Datuen Babeserako Legearen inplikazioak eta helburuak argitzea
komeniko litzateke, baita “datuen lagapena” terminoa argitzea ere, ezjakintasun
honek ez dezan beste zerbitzuekiko koordinazio lanak burutzea oztopatu, aldi
berean Datuen Babeserako Legea beteko delarik.
-

Azkenik,

kontuan

izanda

elkarrizketatutako

emakumeek

ahalduntze

terminoaren esanahia ez dutela ezagutzen, kontzeptu honi buruzko ezagutzak
handitzea komeniko litzateke, eta honi jarraituz, baita emakume biktimak artatzen
dituzten profesionalen taldeek esku-hartzearen xedea emakumeak pairatzen ari
diren indarkeria egoeratik ateratzea dela ikastea ere. Kasu bakoitzerako egokia den
neurrien artikulazioa, emakumeen autonomia pertsonala eta bizimodu normalizatu
bat ahalbidetzen saiatu beharko da. Horretarako, beharrezkoa da profesionalek,
artatzen dituzten emakumeek egoera hauei aurre egiteko duten ahalmena
indartzen, beraien ausardia aitortzen eta beraien erabaki hartzea sustatzen ikastea
- Biktimen aitortza eta konpontze politika baten hutsunea ere azpimarratzeko beste
alde bat da, oso deigarria dena teknikoki eta politikoki hain sentsibilizatua dagoen
udaletxe honetan. Zentzu honetako lan-lerro bat jorratzea gomendatzen da,
indarkeria matxista benetan interes orokorreko gai bat bihurtzea ahalbidetuko
duena.
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1. ERANSKINA: ELKARRIZKETATUTAKO PERTSONEN LOTURAK

Elkarrizketa
zenbakia

KARGUA

ERAKUNDEA

Alkatea
1

Berdintasun zinegotzia

Udaletxea

Berdintasun Teknikaria
2

Kultura eta Hezkuntza Teknikaria
Kirol Teknikaria

Udaletxea

Enplegu Teknikaria
3

Gazteriako Teknikaria

Udaletxea

Gazte lokaleko hezitzailea
Gazte lokaleko hezitzailea
ARTAPEN ZUZENEKO ZERBITZUAK
Gizarte Zerbitzuetako Nagusia

4

2 Gizarte Langile

Gizarte Zerbitzuak

Kaleko Gizarte Langilea
5
6

GZ eta Eguneko Zentroko administraria
Udaltzaingo Burua

Udaltzaingoa

Agentea
ESI eta LAUB-eko Zerbitzuetako Nagusia

7

Erizain burua

Osakidetza

Emagina
8

Unitateko Nagusia
Herritarren Babeseko Nagusia

Ertzaintza

IKASTETXEAK
9

2 hezkidetzako taldeko kide

La Salle Berrozpe
eskola

Orientatzailea
Orientzatzailea eta hezkidetza proiektuari

10

laguntza

Leitzaran Institutua

Hezkidetza Proiektuko arduraduna
11
12

Orientazio burua

Aita Larramendi

2.DBHko koordinatzailea

Ikastola

Zuzendaria

Ondarreta ikastetxe

Ikasketa burua

publikoa
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Harremona programaren arduraduna
13

Arremanitz Koop
GIZARTE AGENTEAK

14

ZUENA emakumeen topalekua

6 emakume

15

Ahalduntze Eskolako ikasleak

7 emakume

2. ERANSKINA: ELKARRIZKETATUTAKO EMAKUME BIKTIMAK

Jatorria

Adin

Erabilitako

Salaket

a

bitartekoak

a

Tratutxarren
iraupena

Babesneurriak

Semealabak

1. BLZ
2. Ertzaintza
3. GZ Artapen
psikologikoa

1.

4.
1

EB

31-

Aholkularitza

54

juridiko aurre-

UrruntzeBai

Urtebete

agindua
2. Bortxa

prozesala

telefonoa

5.

2
alaba,
7 eta 2
urtekoa
k

Aholkularitza
juridiko
prozesala
1. GZ Artapen
56
2

Atzerritarra

urteti
k
gora

20 urte

psikologikoa

baino

2.
Aholkularitza

Ez

juridiko aurre-

gehiago,
eta

Bai

jarraitzen

prozesala

du

3. GLL

Hiru
mutil,
35, 26
eta 19
urtekoa
k

1. Lehen
313

EB

54
urte

mailako

Umetatik

artapena

Bai

2. Psikiatria

familiaindarkeria

3. Ertzaintza
4. Gizarte
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Pisua

4
urteko
alaba
eta 2
urteko
semea
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Zerbitzuak
1. Polizia
4

EB

31-

frantsesa

54

2. Ertzaintza

urte

3. Gizarte

2016ko
Bai

abuztua
(2 urte)

Bortxa
telefonoa

2
urteko
seme
bat

Zerbitzuak

3. ERANSKINA: PERTSONAL TEKNIKOARENTZAKO ESKALA
Andoaingo Udalak udalerrian indarkeria matxistaren egoerari buruzko diagnostiko
bat jarri du martxan.
Lan prozesu honen barne osatzea eskatzen dizugun honako eskala hau kokatzen
da. Behin osatua, mesedez, bidal iezaiozu eman dizun pertsonari edo helbideari
(elektronikoa edo postala).
Hasteko, zenbait datu ematea eskatuko genizuke:
DATU OROKORRAK
1. Sexua:
Emakumea
2. Adina:

Gizona
urte

3. Lan-taldea:
Osasun-arloa
Gizarte-zerbitzuak
Udaltzaingoa
5. Zenbat denbora indarkeriaren emakume biktimei arreta ematen:
urte
6. Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko prestakuntza espezifikoa:
Bai

Ez
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Zehaztu:
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Jarraian indarkeriaren biktimak diren emakumeei buruzko baieztapen batzuk aurkituko
dituzu, baita emakume horientzako esku-hartzeari buruzko baieztapenak ere. Batzuk
iritzi subjektiboak dira, eta ados egon zaitezke ala ez; izan ere, gaiari buruzko uste
subjektibo eta kolektiboaren partea dira. Beste enuntziatu batzuek, gaiari buruzko
ezagutza baino ez dute erakusten.
Adi irakurri ondoren, bene-benetan uste duzuna adierazi. Inork ez du zeure erantzuna
zein den jakingo, eskala hau anonimoa baita.
Baliteke galdera batzuk zeure esperientzia zuzenarekin loturarik ez izatea. Hala ere,
horri buruzko iritzi pertsonala izango duzu seguru; horregatik, erantzuteko eskatzen
dizugu
Ondoko hauetako bat aukeratu behar duzu galdera bakoitzari erantzuteko.

1
Agertzen den
baieztapenarekin
guztiz ados
zaudela adierazten
du.

2
Agertzen den
baieztapenarekin
ados zaudela
adierazten du.

3
Agertzen den
baieztapenarekin
ados ez zaudela
adierazten du.

4
Agertzen den
baieztapenarekin
bat ere ados ez
zaudela adierazten
du.

ESKERRIK ASKO ZURE LAGUNTZAGATIK
ITEMA

1

1

Erasotzaileak bere jarrera aldatu nahi badu,
ezinbestekoa da emakumearen laguntza izatea.

2

Neska gazte batzuen jarrerek indarkeriazko
bikote-harremanak bultzatzen dituzte.

3

Tratu txarrak jasan dituzten emakumeekin esku
hartzeak daukan alderdirik zailena honako da:
euren bikotekideekin itzul daitezela ezin dugula
ekidin.

4

Genero-indarkeriarenaurka
oso-osoko
babesa
emateko neurriei buruzkoabenduaren28ko 1/2004
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ITEMA

1

Lege Organikoaren 21 arabera, indarkeria mota
hau izan daiteke, hala emakumeak gizonaren
kontra erabilitakoa, nola gizonak emakumearen
kontra erabilitakoa.
5

Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten
dituzten emakumeei harrera hobea egiteko
erakundeen arteko II. Akordioko printzipio
orokorretako bat jabekuntza da.

6

Emakumeek indarkeriazko egoerez hitz egiten
badute, baina indarkeriazkoak direla onartzen
ausartzen ez badira, ezin da ezer egin.

7

Erasotzaileekin
itzultzen
diren
emakumeek
baliabide publikoekiko abusua erakusten dute.

8

Emakume etorkinekin esku hartzea zailagoa da,
beren kulturetan zilegitzat hartzen baitute
indarkeria.

9

Babes Osorako Legearen 27. artikuluari jarraiki,
epai irmoa daukaten emakume guztiek jaso ahal
izango dute ordainketa bakarreko laguntza.

10

Genero-indarkeriaren kausa nagusia emakume
eta gizonen arteko berdintasun falta da.

11

Sexu-eraso
batzuk
nesken
probokatzaileengatik gertatzen dira.

12

Egoera irregularrean dagoen emakume batek
genero-indarkeria salatzen duenean, egoera
irregularrean egoteagatik zigortzeko edozein
ekintza poliziala, pertsonaren Giza Eskubideak
babesteko betebeharraren aurkako ekintza da.

13

jarrera

Tratu txarrak dauden bikote erlazio batean, semealabek erasoak zuzenean jasotzen ez badituzte, ez
dira genero indarkeriaren biktimak.

14

Sexu-erasoa jasan duten emakumeek, osasunarloan esplorazioa egin diezaieten, aldez aurretik
salatu behar dute erasoa.
21

Hemendik aurrera Babes Osorako Legea
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ITEMA

1

15

Genero-indarkeriari buruzko sentsibilizazioa eta
prestakuntza Babes Osorako Legean aintzat
hartzen diren zereginak dira.

16

Genero-indarkeriari
aurre
egiteko
erakunde
publikoen ekintzak mugatuak dira, izan ere,
indarkeriari aurre egiteko erantzukizun nagusiena
gizartearena, familiena, eta pertsona guztiona da.

17

Baliabide eta laguntza
giltza salaketa da.

18

Tratu txarrengatik kondena egoteak ez ditu aita
eta seme-alaben arteko harremanak oztopatu
behar.

19

Egoera
irregularrean
dagoen
emakumeak
egindako salaketak, emakume hori herrialdetik
kanporatzeko espedientea zabaltzea dakar.

20

Gaur egun gizartearen kontzientziazioa oso
handia
da;
horregatik,
errazagoa
da
emakumearentzat jendaurrean bere egoeraz hitz
egitea eta laguntza eskatzea.

21

guztietara

ailegatzeko

Genero-indarkeria kasuetan Familia-bitartekotza
erabil daitezkeen baliabideetako bat da.

22

Indarkeriazko
harreman
batean,
banatzea
erabakitzeko oztopoak egon daitezke, eta faktore
ekonomikoek eta familiarrek beldurrak baino
eragin handiagoa dute.

23

Emakumeak seme-alabekin batera ingresatu ahal
dira
tratu
txarrak
jasaten
dituzten
emakumeentzako baliabideetan, baldin eta semealaba horiek adingabeak badira.

24

Gizonek
bikotekideen
aurka
dituzten
indarkeriazko jokabide asko alkoholak edota
bestelako substantzia toxiko batzuek, edota
gaixotasun mental batek eragindakoak dira.

25

Banatzeko prozesua hasita dagoenean erasoak
jasateko arriskua txikiagoa da.
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26. Zein izan beharko luke, zeure iritziz, esku-hartzearen helburua?
a)

Emakumeari erasotzailea salatu behar duelako informazioa ematea; eta berak
salatu nahi ez badu, profesionalak berak ofiziozko salaketa jartzea.

b)
c)

Bikotea banatzea.
Emakumeak berak egin nahi duena.

d)

Emakumeari indarkeriarik gabe bizitzeko laguntza ematea.

e)

Erasotzaileak zigorrik gabe ez geratzea.

f)

Bestelakoak (zehaztu) ______________________________________

27. Uste duzu gaur egun emakumeek badituztela indarkeriatik ateratzeko beharrezko
baliabideak?
a)

Bai

b)

Bai, baina izapideak luzeak eta konplexuak dira.

c)

Laguntza mota batzuk aurkitzen dituzte, baina beti ez dira nahikoak.

d)

Ez

28. Zeure iritziz, bikote-harremanetako indarkeriazko egoeran bizi diren emakumeen
seme-alabak:
a)

Ondo zainduta eta babestuta daude, amak ahalegin handia egiten baitu zeregin
horretan.

b)

Batzuetan, beharrizan fisikoei eta emozionalei dagokienez, ez dute behar duten
laguntza guztia jasotzen.

c)

Beharrizan fisikoei dagokienez, baliteke ondo zainduta egotea; baina beharrizan
emozionalei dagokienez, ez daude ondo zainduta.

d)

Ez daude ondo zainduta, ez beharrizan fisikoei, ez emozionalei dagokienez, ama
ez baitago ondo.

29. Sexu-erasoak eta genero-indarkeria jasaten duten emakumeei arreta hobea
emateko eta hobeto koordinatzeko Hernaniko I Protokoloa ezagutzen duzu?
a)

Bai

Nola izan zenuen horren berri (kasualitatez jaso zenuen, prestakuntza saio batean
ezagutu zenuen, arduradun batek eman zizun ...)?
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_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
b)

Ez

30. Protokoloa ezagutzen baduzu, uste duzu sexu-erasoak eta genero-indarkeria
jasaten duten udalerriko emakumeei arreta hobea ematen lagundu dizula?
a)

Bai

Nola lagundu dizu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
b)

Ez

Zergatik ez?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
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