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Aurkezpena 
 
 
Jarraian aurkezten den dokumentua Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berdintasun 
Organoak bultzatuta, 2022ko maiatzean eta ekainean burututako lan prozesu baten 
emaitza da. Prozesu hori abian jarri da, aurreikusten delako herri gehienetan jaiak 
ospatuko direla udan, COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko ezarritako 
neurrien ondorioz bi urtez jairik gabe egon ondoren.  

Gipuzkoako Foru Aldundiak badaki, tamalez, jaiguneetan emakumeen aurkako sexu 
erasoak ugaritu egiten direla. Kontuan hartuta gai horren aurrean partekatutako 
erantzukizun maila –eta indarkeria matxistaren aurkako ahalegin partekatuaren 
esparruan –, Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldeko udalerriak gonbidatzen ditu bi 
helbururi erantzuten dien lan prozesu batean parte hartzera: alde batetik, tresna 
kontzeptualak ematea indarkeria matxista sexuala kokatzeko, eta, bestetik, indarkeria 
mota horren prebentziorako, arretarako eta erantzun publikorako irizpideak lantzea. 

Aipatutako prozesuan 4 lan saio egin dira, eta lurraldeko 48 udalerritako eta 3 
mankomunitatetako (guztira 60 udalerri) politikari eta teknikariek parte hartu dute. 
Dokumentu honek saio horietan egindako lana jasotzen du. 

Lan-prozesu hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Organoak bultzatu du, Oreka Sarea SL eta Sortzen Consultoria SL 
aholkularitza-enpresen laguntza teknikoarekin. 
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1. Sarrera 

 
Azken urteotan, EAEko administrazio publikoek eta mugimendu feministak –askotan, 

koordinatuta– hainbat ekimen abiarazi dituzte emakumeen aurkako jai giroko sexu 

indarkeria matxistari aurre egiteko. Ekimen horietariko asko eten egin dira Covid 19ak 

eragindako osasun krisiaren ondorioz. 

COVID-19aren pandemiak eragindako osasun larrialdiari aurre egiteko ezarri diren 

murrizketen ondorioz, bi urte igaro ditugu jai publiko eta sozial gehienak ospatu ezinik, 

eta orain badatoz berriro udako jaiak Euskal Herriko udalerri gehienetara. Testuinguru 

berri honetan ezabatu egin dira esparru publikoan harreman sozialak mugatzen zituzten 

neurri gehienak, eta aurreikusten da 2022an jaiak «intentsitate handiagoarekin» biziko 

direla. Beraz, berriz ere beharrezkoa da ahaleginak koordinatzea, emakumeen aurkako 

indarkeria matxistarik gabeko jaiak –eta, zehazki, sexu indarkeriarik gabekoak– 

bermatzeko, herritar guztiek aukera berberak izan ditzaten jaiez gozatzeko. 

Jai giroko sexu indarkeria lantzeko, maila hauetan hartu behar dira neurriak: 

- Prebentzioa. 

- Biktimentzako arreta. 

- Erantzun publikoa.  

Era berean, ezinbestekoa da kontuan hartzea gauzatzen diren neurrien eta 

jarduketen emaitzak baldintzatuko dituzten funtsezko alderdiak. Horri dagokionez, 

kontuan hartu beharreko lehen alderdia, jarduerak gidatzen dituen marko teoriko-

kontzeptuala da; ezinbestekoa da aipatutako hiru mailak landuko dituzten jarduera 

espezifikoak definitzeko eta inplementatzeko esparrua zehaztea eta adostea. 

Horretarako, galdera hauek planteatu eta erantzun behar dira: 

 Zer da indarkeria matxista eta, zehazki, jai giroko sexu indarkeria? 

 Zein da indarkeria matxistaren eta, zehazki, jai giroko sexu indarkeriaren funtzio 

soziala? 

 Zer eragin du jai giroko sexu indarkeriak, bizipen pertsonalari eta gertaeren 

kontaketari dagokienez? 

 Nola mugatu ditugu jai giroko sexu erasoak? 
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2. Jai giroko sexu indarkeriaren ezaugarriak 
 

Jai giroko sexu indarkeriak berezitasunak baditu ere, garrantzitsua da egunero gertatzen 

den indarkeria matxista normalizatuaren testuinguruan kokatzea. Jai giroko sexu 

indarkeriara ikuspegi horretatik hurbiltzeak suposatzen du indarkeria hori emakumeen 

aurkako indarkeria matxistaren eremu gisa ikustea eta ulertzea, eta horrek esan nahi du 

berezko ezaugarriak eta adierazpenak dituela. 

Beraz, jai giroko sexu erasoek –nahiz eta espazio eta denbora espezifiko baten berezko 

adierazpentzat har daitezkeen– esangura hartzen dute etengabe presente dagoen 

indarkeria matxistarekin duten lotura zehaztean. Hala, emakumeen aurkako sexu 

indarkeria matxistak ezaugarri hauek ditu: 

- Sortzen duen eragin traumatikoa, bai moduengatik, bai ustekabekoa izateagatik 

(baliteke emakume batek erasoak gertatuko direla espero izatea, baina ez 

biktima bera izatea). 

- Erasotzaileak izan daitezke jai espazioa partekatzen duten lagunak, ezagunak 

edo ezezagunak. Berdintasun Ministerioak 2019an argitaratutako emakumeen 

aurkako indarkeriari buruzko makroinkestaren datuen arabera: 

o Sexu erasotzaileen % 99,6 gizonak dira. 

o Sexu erasoen % 49an, erantzulea biktimaren laguna edo ezaguna da.  

o Sexu erasoen % 39 biktimek ezagutzen ez zituzten gizonek egiten 

dituzte. 

o Kasu gehienetan ez da salaketarik jartzen. Datuen arabera, 100 sexu 

erasotatik 8 salatzen dira.  

 

2.1. Testuinguru espezifiko baten berezko indarkeria – 

biktimengan duen eragina 

Testuinguru jakin bateko erasoak izaten direnez, emakumeek, gehienetan, ez dute 

estrategia kolektiborik izaten horiei aurre egiteko. Sozializazio prozesuen bitartez, 

emakumeek barneratu dute, egoera jakin batzuetan, indarkeria mota horren biktima izan 

daitezkeela –sexu indarkeria –, eta ez dute, nahitaez, banaka indarkeria horri aurre 

egiteko tresnarik eskuratzen, salbu eta aldez aurretik autodefentsa feministako 

tailerretan parte hartu badute, adibidez.   

Beraz, sexu indarkeria gertaera traumatikoa da, aurre egiteko beharrezkoak diren 

gaitasun psikologikoak eta kudeaketa emozionaleko gaitasunak gainditzen dituena. 

Egunerokotasuna apurtzen du, kontuan hartu beharreko eragina du, bai prebentzioan, 

bai arretan eta erantzun publikoko jarduketetan. Adibidez, prebentzioari dagokionez, 

kontua ez da soilik horrelako erasoei aurre egiteko estrategia kolektiboetan trebatzeko 

espazioak eskaintzea, baizik eta baita gizonen erantzukizuna sustatzera bideratutako 

prebentzio politikak garatzea ere. Arretari dagokionez, garrantzitsua izango da kontuan 

hartzea zer-nolako eragina izango duen biktimarengan maila psikologikoan eta 
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emozionalean. Inpaktu hori islatuko da biktimak erasoa bizitzeko eta haren inguruko 

kontakizuna egiteko izango duen moduan.  

2.2. Jai giroaren berezko elementuak 

Jaien testuinguruak jokabidearen eta harremanen mugak urratzeko bidea ematen duten 

espazio ludikotzat hartzen dira. Hori dela eta, pertsona gehienek ez dute berdin jokatzen 

jai giroan eta eguneroko bizitzan. «Festaz janzteak» suposatzen du atzean uztea gizarte 

jokabidearen muga batzuk eta harremanetarako arauak aldatzea.  

Baina mundu guztiarentzat ez da gauza bera mugak gainditzea, eta ez ditu ondorio 

berak ere. Adibidez, indarkeria matxista egunerokoan normalizatuta dagoen gizarte 

batean, jaien izaera urratzailea, askotan, emakumeei sexu erasoak egiteko askatasun 

handiagoarekin lotzen da. Horrenbestez, sexu indarkeriarekin lotura estua duten 

jokabideak gehiago normalizatu eta legitimatzen diren testuingurua sortzen da.  

Hori dela eta, zenbaiten ustez, jai giroan gertatzen diren indarkeria kasuak prebenitzeko, 

eta kasu horietan jarduteko jarduerak jaien testuinguruak «eskaini behar duen» 

askatasuna mugatzeko modu bat dira. Aisialdirako eta gozatzeko eskubidea sexu 

erasoa dakarten jokabideen inguruko mugarik ezarekin nahasten da.  

«Jaietan ondo pasatu nahi dugu, ez dugu indarkeria matxistarik nahi» eslogana gero eta 

barneratuagoa dago herritarren artean. Hala eta guztiz ere, beharrezkoa da indartzen 

jarraitzea ezin direla nahastu jaietan muga jakin batzuk urratzea eta indarkeria matxista 

legitimatzea, eta, bereziki, sexu indarkeria. Garrantzitsua da ulertzea, mugak urratzen 

diren testuinguru batean, posible eta beharrezkoa dela indarkeria matxistari mugak 

jartzea.  

 

3.  Indarkeriaren funtzio soziala 
 

Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren forma guztien funtzio soziala da 

emakumeak kontrolatzea. Emakumeen aurkako sexu indarkeriari dagokionez, jai 

giroan betetzen duen funtzio soziala da emakumeen sexualitatea eta hari lotutako guztia 

kontrolatzea: sexu desira, gorputza eta espresatzeko moduak adieraztea; 

mugikortasuna eta espazio publikoaren okupazioa, testuinguru horretan ezartzen diren 

gizarte harremanak, eta abar.  

Sinesmen sistemari dagokionez, sexu indarkeriak jai giroan duen funtzio soziala 

imajinario kolektibo batean oinarritzen da, eta, oso zaharra izan arren, oraindik ere 

presente dago gure gizarteetan. Imajinario horretan oinarrituta: 

- Sexualitate maskulinoa gizonek ezin dute kontrolatu. Sinesmen hori, askotan, 

erlijioa eta zientzia bezalako instituzioek babestu dute, eta, gaur egun ere, 

imajinario kolektiboan presente dago. Uste horrek gizonak errugabetzen ditu 

sexu erasoetatik, uste baita ez direla jokabide kalkulatuak eta erreflexiboak, 

baizik eta sortzetiko bulkada kontrolaezinak.  

- Hala ere, ebidentziek kontrakoa erakusten dute: Sexu erasoak egiteko, kalkulu 

kontziente bat egiten da, zer arrisku eta ondorio dituzten jakiteko. Adibidez, asko 
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legitimatzen eta normalizatzen dituen testuinguru batean gauzatzen dira, eta, 

beraz, erasotzaileak bere jokabidea zigorrik gabe geratuko dela susmatzen edo 

hautematen du. Erasoak zigorra ekar dezakeela sumatzen bada, erasotzaileak 

espazio bereizi eta isolatuak bilatzen ditu, «lekukorik» gabe. 

- Erasotzaileek beste egoera batzuk ere bilatzen dituzte emakumeek 

defendatzeko aukera edo gaitasun gutxiago izan dezaten, eta, beraz, 

zaurgarriagoak izan daitezen. Adibidez, alkohola eta drogak kontsumitzeak 

murriztu egiten du emakumeek beren burua defendatzeko eta erasoen aurrean 

erreakzionatzeko duten gaitasuna.  

- Emakumeei dagokie gizonen sexualitatea kontrolatzea. Uste horrekin batera, 

honako hau dago: emakumeen erantzukizuna da erasoetatik babesteko 

beharrezko neurriak hartzea. Babes ideia horrek paradoxa bat ezkutatzen du: 

gizonen sexualitatearen ustezko kontrola emakumeen gaineko kontrola da 

azkenean. Hau da, emakumeen askatasuna, mugikortasuna, segurtasuna, 

harremanak, gozamena eta urratzeak gizonen jokabideak dakarren arriskuaren 

mende daude. 

- Beraz, indarkeriaren funtzio sozialaren oinarrian dagoen imajinario kolektiboak 

emakumeak egiten ditu jasandako erasoen erantzule. Zergatik gertatu da 

sexu erasoa? 

o Emakumeek ez dute jakin sexualitate kontrolaezin horretatik babesten. 

o Nolabait, egoera horretatik igaro nahi izan dute, baina ezin dute onartu. 

o Ez dute beren burua behar bezala zaintzen ikasi, egoera hori ez 

eragiteko. 

 

4. Sexu indarkeriaren eragina 
 

Sexu indarkeriaren oinarrian dagoen sinesmen sistema gero eta gehiago zalantzan 

jartzen den arren, indarkeria horrek biktimengan eta haien ingurune hurbilean duen 

eragina ulertzeko, lehenik ulertu behar da sinesmen horiek zenbateraino aktibatzen 

diren sexu indarkeriako egoeretan. Horretarako, garrantzitsua da imajinario kolektiboa 

indartzen duten zenbait tresna sinboliko identifikatzea: 

- Sexu izua: Sozializazio prozesuak arduratzen dira emakumeek ikas dezaten 

sexu indarkeriaren biktima izan daitezkeela, beldurra eta izua barneratuta. Izua 

eta beldurra dira ikaskuntza horren funtsezko elementuak. Mugimendu 

feministak denbora darama izuaren kultura horri aurre egiten. Horri dagokionez, 

2016ko San Ferminetan gertatutako bortxaketa –kasua «manada» izenez 

ezagutzen da– une erabakigarria izan da; izan ere, haren eragin mediatikoarekin 

izuaren kultura, sexualitatea eta emakumeen gorputzak kontrolatzeko tresna 

gisa erabiltzea zalantzan jarri baita.  

- Berdintasunaren irudipena: Tresna sinboliko eraginkorra da, eta zaildu egiten 

du gure gizartean oraindik indarrean dauden genero diskriminazioko eta 

indarkeria matxistako egoerak identifikatzea, bai eta egoera horien oinarri diren 
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sinesmen sistemak identifikatzea ere. Desberdintasuna ez onartzeak 

baliogabetu eta zalantzan jartzen ditu zenbait sinesmenen indarraldiari aurre 

egiteko ahaleginak, eta indarkeria matxistako egoerei erantzuteko beharrezkoak 

diren neurriak desegiten laguntzen du.  

- Sexu desioak adieraztea: Imajinario kolektiboan, oraindik ere, uste da sexu 

harremanetan gizonei dagokiela ekimena, eta emakumeei, berriz, baimena. Uste 

horrek desberdintasun egoeran jartzen ditu emakumeak, ez baitu aurreikusten 

sexu desira adierazteko eta sexu harremanak proposatzeko eskubidea eta 

askatasuna dutenik.  

Tresna sinboliko horiek guztiak eta horiek indartzen dituzten sinesmenak, sexu 

indarkeriako kasu baten aurrean aktibatu ohi dira, eta, beraz, eragina izango dute 

egoeraren interpretazioan eta haren aurrean jarduteko moduan. Adibidez:  

- Sexu erasoaren biktima den emakumeak (haurra, nerabea edo gaztea barne) 

indarkeria biziko du nahasmendutik, eta barneratutako imajinario kolektiboak 

sortzen dituen errua eta erantzukizuna bere gain hartuta. Horrek zaildu egiten 

dio bizi izan duen egoera eraso gisa izendatzea. Hori dela eta, baliteke denbora 

tarte bat igaro ondoren (egunak, asteak edo hilabeteak ere izan daitezke) 

jabetzea erasoa izan dela. Emakumearen kontakizunak, segur aski, nahasmen 

horri eta erasoa izendatzeko zailtasunari erantzungo die. Berarentzat gertaera 

traumatikoa izan daiteke eta, aldi berean, errudun sentitu daiteke. 

Bestetik, seguruenik, emakumea ohartuko da edo, gutxienez, susmatuko du bere 

bizipena eta kontakizuna zalantzan jarriko dituela, erasotzaileak ez ezik, 

inguruneak ere. Horrek, narrazioa ez ezik, bizitako esperientzia partekatzeko edo 

ez partekatzeko erabakia ere baldintzatuko du.  

- Ingurune hurbilean «epaile rola» onartzeko joera dago, eta, beraz, «egia» zer 

den iriztearen rola ere bai. Rol hori bere gain hartzeak lehen aipatutako 

imajinario kolektiboaren oinarri diren sinesmen asko aktibatzen ditu, batez 

ere sexu indarkeriak ondorio fisiko larri eta agerikoak izan ez dituenean. 

Adibidez, errotutako uste bat aktibatzen da: emakumeak, beren sexualitatea 

zapaldu dutenez, ez dira ausartzen beren sexu nahiak eta/edo fantasiak 

onartzera (ez barru-barruan, ez publikoki). Ideia horretatik interpretatzen da 

ezen, «fantasia» horietako bat (sexua taldean, noizbehinkako sexua edo 

emakumeentzat desatsegintzat jotzen diren beste sexu praktika batzuk, 

emakumeak kolektibo uniformea izango balira bezala, gustu eta sexu praktikei 

dagokienez) gauzatzea erabakitzen dutenean, gizon bati (edo batzuei) leporatu 

behar diotela errua, bortxaketa bat asmatuta sexua onartua izan zenean. 

Hau da, inguruneak arreta jarriko du biktimak hitzez adierazten duen 

narrazioaren eta bizipenaren egiazkotasuna frogatzeko beharrean. Erasotzailea 

edo erasotzaileak hurbileko pertsonak badira eta ingurunearekin zerikusia 

badute, indar handiagoz aktibatuko dira lehen aipatutako sinesmenak, 

emakumea bizi izandako erasoaren erantzule egiten dutenak eta/edo erasoa 

minimizatzen dutenak.  

- Erasotzaileak, gehienetan, erasoa ukatuko du. Bere jokabidearen 

larritasunarekiko kontzientzia maila desberdina izan daiteke. Gerta daiteke 



                                                                           2022-07-20        

 

10 

 

erasoa ukatzea, nahiz eta egindako egitateen larritasunaz erabat jabetu. 

Halaber, baliteke barneratutako sinesmenek, beren portaera justifikatzeaz gain, 

sexu erasoaren larritasunaz jabetzea zailtzea. Ildo horretan, garrantzitsua da 

ulertzea erasotzailea ziur egoteak ez duela esan nahi eraso bat egin ez duenik. 

 

5. Nola mugatu jai giroko sexu erasoak? 

Sexu erasoak jai giroan nola mugatu erabakitzeko, aurrez zehaztu behar da nori 

dagokion hori: 

- Emakumea al da, deskribatutako nahasmenduaren erdian, indarkeria modu 

batean bizi eta beste modu batean kontatzen duena?  

Nahasmendua eta biktimaren bizipenaren eta narrazioaren arteko balizko bat-

etortze falta ulertzeko, aurreko ataletan aipatutakoa kontuan hartzeaz gain, ulertu 

behar da emakumeen desira eraikitzen ari den zerbait dela, eta beti ez dela argia 

eta etengabea. Baina ezinbestekoa da azpimarratzea egintza batzuei baietz 

esan izanak, ez duela esan nahi emakumea behartuta dagoenik gertatzen ari 

den unean nahi ez dituen jokabideak onartzera, nahiz eta fantasia izan edo 

eskaera lehenago edo geroago egin. 

- Erasotzaileari al dagokio indarkeria mugatzea, ziurrenik ukatu egiten duenean 

eta ziur dagoenean ez duela ezer egin «normaletik eta espero zitekeenetik 

kanpo»? 

- Inguruneak –udalak, gizarte eragileek, herritarrek eta abarrek– hartu behar al du 

«egiari» buruzko irizpena emateko rola, askotan modu ez-kontzientean 

aktibatzen diren sinesmenetatik abiatuta? 

Emakumeen sinesgarritasuna zalantzan jartzen duen eta, beraz, biktima gisa errudun 

bihurtzen dituen diskurtso bat eraikitzeko joera duen testuinguru batean, emakumeek 

honako hau eskatzen dute: "sinets iezadazu". 

«Nik sinesten dizut» edo «sinesten dizugu» erantzuteak esan nahi du epaile rola ez 

hartzea. Halaber, beharrezkoa da «nik sinesten dizut» kontsigna politikoa izateaz gain, 

prebentzio, arreta eta erantzun publikoko politikak gidatuko dituen printzipio ere 

izatea. Sexu indarkeriaren funtzio soziala eta inpaktua ulertu behar dira, bai maila 

indibidualean bai sozialean, ulermen horretatik abiatuta jardun ahal izateko. Adibidez, 

emakume biktimei arreta ematean, haien nahasmena ulertu eta errespetatu behar da, 

eta, hortik aurrera, zer gertatu den argitu eta emakumeek behar dituzten arreta 

zerbitzuak aktibatu.  

Prebentzio, arreta eta erantzun publikoko politikak bideratu behar dira nahi ez diren 

jokabideen aurrean –baita haien nahien aurrean ere– emakumeek dituzten mugak 

balioztatzera, argi ikustea eragozten dien nahasmendua gaindituta. Horretarako, 

kontuan izan behar da: 
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- Emakumeak ez baditugu sinesten, sexu eraso bat jakinaraztean interes ezkutuak 

izan ditzaketela susmatzen badugu, nahasmen handiagoa izango dute eta sexu 

indarkeriaren funtzio sozialean lagunduko dugu. 

- Hainbesterako ez dela esaten badugu, kalte egiteko asmorik ez zegoela esaten 

badugu, bizi izandakoa identifikatzeko eta izendatzeko zailtasuna areagotzen 

dugu. 

- Festetan sexu indarkeria gertatzen dela ukatzen badugu, emakumeen ahultasun 

egoera areagotzen dugu, eta edozein gertaeraren erantzule egiten ditugu.   

- Jaietako dibertsio markoa maskulinoan jartzea ontzat ematen badugu, 

emakumeak eremu publikoaz baldintza berdinetan jabetzeko aukera mugatzen 

dugu.  

- Ez badugu behar bezala artatzen eraso bat jasan duena, eta ez badugu behar 

bezala erantzuten, ez gara ari indarkeriarik gabeko benetako giroa sortzen 

haientzat eta guztientzat.  
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Prebentzioa eta 
sentsibilizazioa 
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1. Sarrera 
 
 
Jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzearen helburu nagusia da 
jaiez berdintasunez gozatzea, sexu erasoak saihestuta. Horretarako, beharrezkoa da, 
zenbait neurriren bidez, erasoak arbuiatzeko giroa sortzea, eta emakumeentzako 
espazio erreal eta sinboliko segurua antolatzea. 

 

Emakumeen aurkako sexu indarkeria matxista prebenitzeko emakumeen aurkako 

indarkeria matxistaren oinarrian dauden ideia, jarrera eta portaera sexistak eraldatzeko 

joera duen errealitatearen azterketa proposatzen duten programak eta ekintzak burutu 

behar dira, indarkeria horren funtzio soziala aintzat hartzeari arreta berezia eskainita.  

Prebentzioak hainbat eragin maila ditu, atzeraelikatzen direnak, baina garrantzitsua da 

hauek bereiztea: 

- Sentsibilizazioa edo kontzientziazioa lehen maila gisa, indarkeria matxistaren 

ikusgarritasuna azpimarratzen duena, eta erasoak arbuiatzeko sentsibilitatea ere 

sortu nahi duena. Sentsibilizazioa iraupen desberdineko kanpainen bidez 

aurkeztu ohi da, eta baita hainbat komunikabidetan mezu irmoen bidez ere, mezu  

horiek funtsezkoak izanik indarkeria matxista egiturazko arazotzat hartzeko. Oro 

har, herritarrei zuzenduta egon ohi da, edo, bereziki, sektore batzuei zuzenduta.  

- Prebentzio programek jokabideen aldaketan eragina dute. Beraz, erasoekiko 

arbuioaren inguruan kontzientziatzeaz gain, aurrea hartzen zaio marko 

kontzeptual egokiak, jardunbide egokiak eta, oro har, indarkeriarik gabeko 

berdintasunezko harremanak eraikitzeko tresnak eskainita horretarako espazio 

egokietan.  

Prebentzio maila hori eraginkorra izan dadin, epe luzerako ekintzak biltzen 

dituzten programak izan behar dira; alabaina, horrek ez du eragozten 

testuinguruaren beharren araberako prebentzio ekintzak burutzea momentu 

jakin batean, adibidez, jaietan emakumeen aurkako sexu indarkeria jasateko 

arriskuaren inguruan kontzientziatzeko eta arrisku hori gutxitzeko neurriak 

hartzeko diseinatzen diren prebentzio ekintzak.  
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Jaien testuinguruan prebentzioa eraginkorra izan dadin, prebentzioa egiteko moduari 

buruzko funtsezko hainbat irizpide bete behar dira:  

- Hilabeteetako aurrerapenez egin behar da. Udalerriko errealitate zehatzari, 

prebentzio horretan lagundu dezaketen eragileei, prebentzio programen 

erritmoei, eta sentsibilizazio kanpainetan nabarmendu nahi denari buruzko lan 

planifikatu eta hausnartua eskatzen du. 

- Intentsiboa izan eta lanerako eta hausnarketarako guneak sortu behar 

ditu. Liburuxkak, iragarkiak eta kartelak jaietan sentsibilizatzeko programaren 

parte dira, eta duten garrantzia aintzat hartuta, mugak ere argi eduki behar 

dira. Eraginkortasun handiagoa lortzeko, kontzientziazio material horiek 

prebentzio programen emaitza izan beharko lukete. 

- Herritarren, emakume elkarteen eta talde feministen partaidetza prozesuetatik 

sor daitezkeen sormena eta sareak sustatu behar dituzte.  

- Biztanleriaren hainbat sektore edo eragileri zuzendu behar zaizkie: gazteei, 

familiei, herritarrei oro har eta/edo jaietan parte-hartze aktiboa duten eragileei 

(jai batzordeak, txosnak, tabernak, mugimendu feminista) eta, ondorioz, 

eraginkortasun handiagoa lortzeko hainbat eduki lantzen dituztenei.  

 

 

 

 

Ezinbestekoa da sentsibilizazio eta prebentzio neurri eta programetan sartzen diren 

edukiak eta mezuak, aldez aurretik lantzea. Esan bezala, arreta indarkeriaren 

egiturazko ikuspegian eta haren funtzio sozialean jarriko duen azterketa batetik abiatuta 

egin behar dira. Halaber, norentzat diren kontuan hartuta egin daitezke, hau da, mezuak 

biztanleria sektoreen arabera bereizita. Jarraian, kontuan hartu beharreko zenbait 

irizpide azalduko ditugu:  
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Herritar guztiei zuzendutako mezuak:  

- Jaietako sexu indarkeria matxista ez dator bat gertaera kausal eta isolatuekin. 
Funtzio soziala du: emakumeen gorputza eta sexualitatea kontrolatzea, 
espazio publikoetan eta jaiegunetan haien mugikortasuna eta askatasuna 
mugatzea. 

- Pertsona guztiek dute jaiez gozatzeko eskubidea, baldintza berberetan eta 
indarkeriarik gabe.  

- Eraso bat beti da erasotzailearen erantzukizuna. 

- Emakumeek jaiak askatasunez gozatzeko eskubidea dute. Beren portaerak, 
jarrerak eta egoerak ez dute eraso bat justifikatzen.  

- Jaietan, harreman afektibo-sexual guztiak ongietorriak dira, baldin eta 
inplikatutako alderdi guztiek nahi badituzte. 

- Mezua indartzea: "sinesten dizut", "sinesten dizugu". 

Mezuak gizonei edo beren kargura mutil gazteak dituzten familiei zuzenduta egon 
daitezke. Ikuspegi horretatik, funtsezko nozio hauek indartu daitezke: 

- Alkoholak eta drogek jokabideak desinhibitzen dituzte, ez dituzte sortzen. 

- Ondo pasatzeko eta jaiez gozatzeko eskubidea izateak ez du erasotzeko 
eskubiderik ematen. 

- Ezetz, beti ezetz da, eta hainbat modutan adieraz daiteke. Ez tematu. 

- Edozein motatako sexu harremanak ezartzeko elkarrekiko gogorik gabe, ez 
dago adostasunik. 

- Ligatzeak ez du esan nahi besterik gabe zure nahien arabera jokatu behar 
denik. Eraso batean larderia edo indarkeria egon daiteke, baina baita 
partekatzen ez den desira bat inposatzea ere. 

- «EZ» ez esateak ez du esan nahi «BAI» esaten denik. Derrigortzeak edo 
beldurrak baldintzatutako "BAI" hitzak "EZ" esan nahi du. Zalantza izateak ez 
du esan nahi «BAI». 

- Kontziente ez dagoen edo larriki konprometitutako kontzientzia duen 
emakume batekin edozein sexu praktika izatea bortxaketa da. 

- Emakume bat sexu harremanetan grabatzea edo bideo hori haren baimenik 
gabe zabaltzea haren intimitatea urratzea da, eta, gainera, delitua da. 

Emakumeei eta neska gazteei zuzendutako mezuetan, garrantzitsua da beldurraren 
eta izuaren kultura ez zabaltzea. Horretarako, garrantzitsua da azpimarratzea: 

- Ez dagokie emakumeei gizonen portaera kontrolatzea, ez da haien 
erantzukizuna.  

- Errudun sentitzeak ez du esan nahi errudun zarenik. Emakumeei gizonen 
jokabideen erantzukizuna eta errua beren gain hartzen irakatsi diete. 
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2. Sentsibilizazio eta zabalkunde programak. 
 

Informazioa zabaltzeko neurriak dira, eta helburu nagusia herritarrak sentsibilizatzea 

da, kasu honetan, jai giroan emakumeen aurka gertatzen den sexu indarkeria 

matxistaren inguruan. Beraz, neurri horien bidez honako hauek lortu nahi dira: 

- Herritarrak kontzientziatzea jai giroan gertatzen diren sexu indarkeria matxistako 

egoeren larritasunaz. 

- Gaitzespenaren kultura sortzea. 

- Festa giroan sexu indarkeria matxista nola agertzen den identifikatzen lagunduko 

duen funtsezko informazioa ematea. 

Sentsibilizazio eta hedapen kanpaina puntualek eragin mugatua dute. Beraz, 

garrantzitsua da prebentzio prozesuetan edo ibilbide luzeagoko sentsibilizazio 

ekintzetan parte hartzea. 

 

Sentsibilizazio eta hedapen kanpainak hainbat euskarritan egin daitezke:  

- Euskarri telematikoa edo digitala. 

- Euskarri fisikoa: kartelak, liburuxkak, pankartak, etab. 

 

2.1. Sentsibilizazio eta hedapen kanpainak, euskarri 

telematiko edo digitaletan 

Idatzizko mezuak zein ikusizkoak dira (argazki eta bideo formatuan), eta, oro har, sare 

sozialetatik transmititzeko diseinatu eta lantzen dira: WhatsApp, Instagram, Facebook, 

Tiktok, web orriak, etab. 

Indarguneak 

 Eragina: Testu gutxi duten ikus-mezu laburrak gero eta erakargarriagoak dira, 

eta, beraz, herritarrengan eragiteko gaitasun handiagoa dute.  

 Irismena: Gero eta hedatuago dago sare sozialak komunikazio kanal gisa 

erabiltzea, batez ere gazteenen artean. Beraz, bitarteko horiek erabiltzeak 

horiek erabiltzen dituzten biztanleen artean hedapen handiagoa izaten 

laguntzen du.  

 Kostua: Oro har, kostuak ez dira handiak. 

 Berehalako hedapena: Mezuak berehala bidaltzea errazten du. 

 Gizarte eragileak Gizarte eragileak eta udalerriko pertsona erreferenteak 

protagonista izatea ahalbidetzen du, adibidez, egiten diren bideoetan 

agertuta.  
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Ahulguneak 

 Eten digitala: Pertsona batzuek ez dute informazioaren eta komunikazioaren 

teknologia berrietarako sarbiderik, ez eta teknologia horiek erabiltzeko behar 

den gaitasunik ere.  

 Eguneratu gabeak: Udal guztiek ez dituzte txertatu gazteek gehien erabiltzen 

dituzten sare sozial batzuk. Adibidez, Instagram.   

Kontuan hartu beharrekoak 

 Egiteko denbora: Formatu jakin batzuk egiteko denbora behar da. Adibidez, 

bideoak egiteko.  

 Eten digitala: Garrantzitsua da neurriak adostea, bermatzeko mezuak 

teknologia berrietara sarbiderik ez dutenen artean zabalduko direla. Adibidez, 

beste formatu batzuen bidez.  

 Zereginen eta erantzukizunen banaketa: Funtsezkoa da zereginen banaketa 

argitzea, ez bakarrik produktuen elaborazioan, baita hedapenean ere.  

 Erabilgarri dauden baliabideak: Erabaki bat hartu aurretik, garrantzitsua da 

eskura dauden baliabideak eta horiek erabiltzeko behar den ahalegina 

baloratzea. 

 

2.2. Sentsibilizazio eta hedapen kanpainak euskarri 

fisikoetan: kartelak, liburuxkak, pankartak, etab. 

Kasu honetan, mezuak eta informazioa kartelen, liburuxken, eranskailuen, pankarten eta 

abarren bidez transmititzen dira. Neurri erabilienetako bat da, baina, erabiltzen den 

moduaren arabera, baliteke espero diren emaitzak ez lortzea. 

Indarguneak 

 Kostua: Oro har, kostuak ez dira handiak. 

 Irismena: Teknologia berriak erabiltzen ez dituzten pertsonengana iristea 

errazten du. Adibidez, liburuxka bat postontzietan banatuta edo jaietako 

programetan idazki labur bat sartuta. 

 Ikusgarritasuna: Jaietako jarduerak garatzen diren erdialdeko espazio 

publikoetan kokatutako pankarta eta kartelek mezuak ikusarazten laguntzen 

dute. Era berean, udalerrien ezaugarrietan oinarrituta, garrantzitsua da mezuak 

ikusarazten lagun dezaketen beste espazio publiko batzuk identifikatzea. 

Adibidez: autobus-geltokiak, farmaziak edo beste denda batzuk (udalerri 

txikietan), adinekoen topaguneetatik gertu (mezuak adinekoen artean zabaltzea 

errazteko), etab.  

 Iraunkortasuna: Pankartak berrerabil daitezke, eta liburuxkak berriro inprimatu 

eta banatu daitezke.  
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Ahulguneak 

 Eguneratzea: Pankartak, berriz erabil badaitezke ere, ezin dira eguneratu. 

Horregatik, garrantzitsua da gero eguneratu behar den informaziorik ez jartzea, 

adibidez, datu kuantitatiboak.  

 Ingurumen inpaktua: Sarritan, jaietan, inprimatutako liburuxkek zaborretan 

amaitzen dute, edo gaizki erabiltzen dira.  

 Eguneratu gabea: Hizkuntza idatzia gero eta erakargarritasun gehiago galtzen 

ari da herritarren artean. 

Kontuan hartu beharrekoak 

 Denboraren kudeaketa: Materialak maketatzeko eta inprimatzeko behar den 

denbora aurreikusi behar da.  

 Lanaren banaketa: Materialak lantzeaz gain, ondoren beste lan bat egin behar 

dela aurreikustea; besteak beste, materialak banatzea, kartelak eta pankartak 

jartzea eta, jaien ondoren, materialak jaso eta erretiratzea.  

 

3.  Sentsibilizaziorako eta prebentziorako gidak 
 

Gidak, oro har, euskarri fisikoan egiten dira, eta paperean inprimatu ohi dira. Hala ere, 

gero eta ohikoagoa da QR kodeen bidezko euskarri digital baten bidez ere banatu ahal 

izateko moduan diseinatzea, gida sakelako telefonoan deskargatzeko aukera ematen 

baitute.  

Diseinuaz gain, gidaren eta arestian aipatutako gainerako neurrien (kartelak, 

liburuxkak, etab.) arteko desberdintasuna da, informazio gehiago sartzeko aukera 

ematen duela gidak. Horregatik, oro har, prebentzioarekin eta arretarekin lotutako 

informazioa konbinatzen duten neurriak izaten dira. Adibidez, arreta espezializatuko 

zerbitzuen telefonoak.  

 

Indarguneak 

 Zabalkundea: Denboran zehar mantentzen den eta erraz hedatzen den 

materiala da.  

 Digitala: Euskarri fisikoa eta digitala konbinatzeko aukera ematen du (QR 

kodearen bidez); beraz, murriztu egiten da inprimatutako dokumentuen kopurua 

eta haien ingurumen inpaktua.  

 Informazio gehiago: Informazio gehiago zabaltzeko aukera ematen du.  

 

Ahulguneak 

 Kostua: Kostu ekonomiko handiagoa dute.  
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 Denboraren kudeaketa eta plangintza: Beharrezkoa da diseinatzeko eta 

prestatzeko behar den denbora izatea (itzulpena, maketazioa, inprenta, formatu 

digitala, etab.). 

 Ingurumen inpaktua: Gidak gaizki erabiltzeko arriskua dago, eta horietako 

askok paperontzietan amaituko dute.   

Kontuan hartu beharrekoak 

 Ikusizko hizkuntza: Garrantzitsua da bisualki erakargarriak izatea. 

 Irisgarria: Informazioak erraz eskuratzeko eta ulertzeko modukoa izan behar du. 

Horretarako, ezinbestekoa da aldez aurretik lan bat egitea.  

 Zabalkundea: Aurreko kasuetan bezala, garrantzitsua da beharrezko 

denborarekin planifikatzea zabalkunderako bideak eta kanalak.  

 Xede publikoa: Garrantzitsua da aldez aurretik adostea zein den xede publikoa, 

transmititu beharreko mezuak eta informazioa egokitu ahal izateko.  

 

4. Prestakuntza tailer eta espazioak 
 

Prestakuntza tailer eta espazioek aukera ematen dute, ikuspegi kritiko eta kolektibo 

batetik, jaien testuinguruan indarkeria matxista sexualaren oinarrian dauden balio, 

sinesmen eta jarrerei buruz sakontzeko. Horrela, egiturazko ikuspegi batetik ulertzen 

eta aztertzen laguntzen dute, indarkeria matxista mota horrek betetzen duen funtzio 

soziala mahai gainean jartzen baitu.  

Era berean, prestakuntza tailerrek eta espazioek, oro har, esperientzia eta bizipen 

pertsonalekin lotu ohi dute analisia. Horregatik, guztiagatik, irismena, kuantitatiboki 

behintzat, mugatuagoa bada ere, jarrera eta jokabideen aldaketan eragin handiagoa 

du. Era berean, indarkeria matxista kontzienteago baten aurkako ikuspegi partekatua 

sustatzen dute.  

 

Indarguneak 

 Sarea: Sare sentsazioa sortzen dute parte hartzen duten pertsonen artean. 

 Erreferentzialtasuna: Prestatutako eta gaitutako pertsonak erreferente bihur 

daitezke, bai prebentzio neurriei dagokienez, bai arreta eta erantzun publikoari 

dagokionez. Bestela esanda, garrantzitsua da erreferentziazko pertsonek eta 

funtsezko eragileek prestakuntza guneetan parte hartzea.  

 Formatu erakargarriak: Formatu, metodologia eta gai espezifiko batzuk 

erakargarriak izan daitezke biztanle batzuentzat. Adibidez, ligoteo osasuntsuari 

buruzko tailerrak, gazteei zuzenduak.  

 Ahalduntzea: Neska gazteei eta emakumeei zuzendutako tailerrek eraso 

matxisten aurrean ahalduntzen laguntzen dute.  

 Segurtasun sentsazioa: Jarduteko jarraibideak eta irizpideak eskaintzen 

dituzte, bai prebentzioari dagokionez, bai arretari dagokionez. Horrek segurtasun 
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sentsazioa sortzen du funtsezko eragileen artean, eta gauzatzen diren neurriak 

eta jarduketak jarraibide eta irizpide partekatuetan oinarrituta egitea errazten du.  

 

 

Ahulguneak 

 

 Parte-hartzea eta inplikazioa: Kasu batzuetan ez da erraza herritarren parte-

hartzea lortzea. Adibidez, gazteei zuzendutako tailerretan parte hartzea gazteek.  

Tabernetako langileei dagokienez, zaila izaten da haien lan-ordutegiarekin 

bateragarria den ordutegi bat adostea. Txosnetako langileen kasuan, zaila izaten 

da txanda guztietako pertsona guztiek parte hartzea. Bi kasuetan, txosnetako eta 

tabernetako arduradunek parte hartzea plantea daiteke, eta horiei jarraibideak 

eta tresnak ematea tailerretan landutakoa gainerako langileekin partekatu ahal 

izan dezaten.     

 Kostu ekonomikoa: Garrantzitsua da tailerrak langile espezializatuek eta 

esperientziadunek dinamizatzea, eta, kasu askotan, kontratatu egin behar dira. 

 

Kontuan hartu beharrekoak 

 Denboraren kudeaketa eta plangintza: Tailer bakoitzak, barnean hartzen 

dituen formatu eta edukien arabera, plangintza espezifiko bat beharko du, 

inplikatutako funtsezko eragileen artean beharrezkoak diren baliabideak eta 

koordinazioa kontuan hartuko dituena. Adibidez, horma irudi bat egitea, txapa 

tailer bat, etab. 

 Eragina: Tailer zehatz baten eragina mugatua izan daiteke ibilbide luzeko 

prozesu batean txertatzen ez bada.  

 Ikuspegi praktikoa: Garrantzitsua da edukiak lantzea parte hartzen duten 

pertsonen eguneroko esperientziekin eta praktikekin lotuta. Horretarako, udalak 

metodologia parte-hartzaile bat adostu behar du dinamizatzailearekin. 

 Parte-hartzea: Aldez aurretik ahalegina egin behar da xede biztanleriaren parte-

hartzea bermatzeko. Ahalegin horrek, kasu gehienetan, udalerriko funtsezko 

eragileekin koordinatzea eskatzen du. 

 

5. Informazioguneak: «Puntu lila» 
 

Espazio publikoan kokatutako standak dira, normalean festa ospakizunei lotutako leku 

nagusietan. Haien eginkizuna da sentsibilizazioarekin eta prebentzioarekin nahiz 

arretarekin lotutako informazioa zabaltzea (indarkeria kasu baten aurrean jarduteko 

moduari buruzko informazioa jaso ohi dute). Arduradunak, kasu batzuetan, udalak 

kontratatutako langile espezializatuak izaten dira; eta beste kasu batzuetan, funtsezko 

eragileak, hala nola mugimendu feminista. 
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«Puntu lilak» prebentziotik arretarako bidea egiten duten neurriak dira: sentsibilizazio 

eta prebentzio neurri gisa abian jartzen badira ere, erreferentziagune bihurtu ohi dira 

gerta daitezkeen indarkeria kasuen aurrean.  

 

 

Indarguneak 

 Irisgarritasuna: Espazio publikoan eta erdialdean daudenez, herritarrak 

hurbiltzen laguntzen dute.  

 Erreferentzialtasuna: Erreferentziako espazio segurua sor dezakete. 

 Zabalkundea: Prebentzioari eta arretari buruzko informazioa zabaltzen 

laguntzen dute –adibidez, jarduera protokoloa–. 

 

Ahulguneak 

 Kokalekua: Leku egoki batean ez badago, funtzionaltasuna galduko du. 

Adibidez, ikusten ez den leku batean, edo zaratagatik elkarrizketa bat izatea zaila 

den leku batean. 

 Erasoak jasateko arriskuak: Garrantzitsua da «Puntu Lilek» erasoak jasateko 

arriskua aztertzea, hala nola irainak, pintadak, materiala lapurtu edo txikitzea, 

etab. 

 Kostua: Altua izan daiteke azpiegituragatik eta, oro har, bi aditu esperientziadun 

kontratatu behar izaten direlako.  

Kontuan hartu beharrekoak 

 Trebakuntza: «Puntu Lilak» dinamizatzen dituztenak adituak ez badira, 

garrantzitsua da aldez aurretik prestakuntza eta trebakuntza jaso izana. 

 Pertsona erreferentea: Udalak pertsona erreferente bat izendatu behar du 

«Puntu Lila» kudeatzeko, eta hura ezartzean sor daitezkeen gorabeherak 

koordinatzeko.  

 Ordutegia: Garrantzitsua da planifikatzea eta baloratzea «Puntu Lilak» zein 

ordutegitan izango dituen emaitzarik onenak. Adibidez, ordu jakin batetik aurrera, 

alkohola eta drogak kontsumitzeagatik, zailagoa izaten da jaietan parte hartzen 

ari direnekin elkarrizketa sortzea.  

 Kokalekua: Garrantzitsua da ondo argiztatutako espazio jendetsua izatea. 

Adibidez, gazteak erakartzen dituzten beste gune batzuekin batera koka daiteke, 

hala nola drogen kontsumoaren inguruko ohiturei buruzko standen inguruan.  

 Erabilgarritasuna: Indarkeria kasu posibleen aurreko arretari helduko dion 

neurria izango bada, garrantzitsua da eginkizun hori horretarako gaituta dauden 

pertsonek betetzea.  Beste aukera batzuk ere balora daitezke, hala nola ageriko 

erreferente bihurtuko diren eta jai ingurunetik ordu jakin batzuetan igaroko diren 

profesionalak kontratatzea.  
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6.  Akonpainamendu zerbitzuak 
 

Gauez etxera laguntzeko hainbat neurri biltzen ditu. Helburu komuna dute ibilbidean 

eraso bat jasateko arriskua murriztea.  Gaueko garraio publikoari lotutako neurriak izan 

daitezke. Halaber, hala eskatzen duten emakume edo neska gazteei laguntzeko prest 

dauden pertsonen talde bat antolatzea izan daiteke.   

 

Garrantzitsua da kontuan hartzea laguntza neurriek dinamikak sor ditzaketela 

emakumeen agentzia murrizteko eta «gizon babesleen» rola indartzeko, hori baita 

erasoen txanponaren beste aldea. Horregatik, oso garrantzitsua da horrelako neurriak 

ahalduntzearen ikuspegitik diseinatzea.  

 

6.1. Gaueko autobus zerbitzua, eskariaren araberako 

geltokiekin 

Horrek esan nahi du emakumeek eta neska gazteek autobus lineak aurreikusitakoez 

kanpoko lekuetan gelditzeko eska dezaketela. Helburua da autobus geltokiaren eta 

helmugaren arteko ibilbidea murriztea.  

Indarguneak 

 Segurtasun sentsazioa: Segurtasun sentsazioa areagotzen du. 

 Eraso bat jasateko arriskua: Arriskua murrizten du, gauez etxerako bidea 

murrizten baitu. 

 Baliabideak:  Gaueko autobus zerbitzua dagoeneko badagoenean, ez du 

suposatzen baliabideak asko ugaritzerik.  

Ahulguneak 

 Erabilera txarra: Gizon eta mutil gazteek taxi zerbitzu gisa uler dezakete.  Beraz, 

zerbitzua eska dezakete eta/edo gatazka egoerak sor ditzakete, zerbitzu hori 

ezin dutelako eskuratu.  

 Gidariaren inplikazioa: Zerbitzuaren eskaintzan eta sor daitezkeen gatazken 

kudeaketan inplikatzea eskatzen du.   

Kontuan hartu beharrekoak 

 Trebakuntza: Garrantzitsua da inplikatutako pertsonek –adibidez, gidariek– 

trebakuntza eta prestakuntza jasotzea, transmititzen diren mezuei heltzeko, 

besteak beste.  

 Izuaren kultura: Zerbitzua zabaltzerakoan eta eskaintzerakoan izuaren kultura 

indartzea saihestu behar da.  
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6.2. Etxera laguntzeko brigadak 

Oro har, mugimendu feministak edo herritarrek hartzen dute parte laguntza brigaden 

antolaketan. Prebentzio neurri gisa antolatzen badira ere, laguntza brigadetako 

erreferenteak indarkeria kasuetako erreferente ere bihur daitezke.  

Neurri horrek, gauzatzeko moduaren arabera, emakumeak desahalduntzeko eta 

izuaren kultura zabaltzeko arriskua ekar dezake. Halaber, zenbait kasutan jarrera 

paternalistak indartu daitezke akonpainamendua egiten duen pertsonaren arabera.  

Indarguneak 

 Babes sarea: Herritarren arteko laguntza sare baten sorrera indartu dezake. 

 Inplikazioa: Jaien testuinguruan sexu indarkeria matxistaren prebentzioaren 

inguruko inplikazioa eta kontzientziazioa indartzen ditu inplikatutako pertsonen 

artean. 

Ahulguneak 

 Trebakuntza: Boluntarioak direnez, kasu gehienetan, neurria antolatzen eta 

ezartzen dutenak, ziur aski, ez dute aldez aurreko prestakuntzarik edo 

esperientziarik izango. Hau da, ez dira profesionalak, baizik eta aldi berean jaiez 

gozatzen ari diren boluntarioak. Ahultasun hori are garrantzitsuagoa da 

indarkeria kasuen aurrean erreferente bihurtzen direnean, arretaren parte 

bihurtzen baitira.  

 Desahalduntzea: Laguntza nork eta nola ematen duen, emakumeak 

desahalduntzeko neurria izan daiteke. 

Kontuan hartu beharrekoak 

 Udalarekin koordinatzea: Herritarrek antolatutako neurria izan arren, 

garrantzitsua da udalarekin koordinatzea. 

 Trebakuntza: Era berean, udalak prestakuntza eman diezaieke neurria 

antolatzen eta ezartzen inplikatuta dauden pertsonei.  

 Oharra: Inplikatutako pertsonak erreferente bihurtzen badira balizko indarkeria 

kasuetan, bermatu behar da, behar den prestakuntza izateaz gain, eskura 

dituztela baliabideak (lokal egokia, arreta zerbitzuen telefonoak, etab.), eta 

udalak arretarako izendatu duen erreferentziazko pertsonarekin koordinatuta 

daudela.  

 Arriskuen prebentzioa: Garrantzitsua da aurreikustea lagun egitean ere 

erasoak jasan daitezkeela. 

 Laguntzailearen profila: Garrantzitsua da baloratzea nork lagunduko duen eta, 

profilaren arabera, emakume eta neska gazteak eroso eta seguru sentituko 

diren. Adibidez, brigadako gizonak badira lagun egiten dutenak. 
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1. Sarrera 
 
Emakumeen aurkako indarkeria matxista ikusarazten duten politika publikoen 
ondorioetako bat da erasoak azaleratzea. Ez da prebentzioaren porrota, ikusgarritasun 
horretan egindako beste urrats bat da. Eraso horien eragina murrizteko, bai 
erasotzaileengan, bai ingurunean, beharrezkoa da biktimei arreta emateko baliabideak 
diseinatzea, erasoaren inpaktuari behar bezala eusteko gai izan daitezen, eta une 
bakoitzean erantzun egokiak eman ditzaten. Horretarako, eskaintzen den arretak 
helburu hauek izan behar ditu: 
 

- Arreta kate bat sortzea, non biktimen beharrak aitortuko diren. 

- Argi mugatzea kate horretan parte hartzen duten pertsonen zereginak, bai eta 
une bakoitzean erantzun onena eman dezaketen baliabideenak ere. 

- Koordinazio eta prozedura egokiak ezartzea, arreta kate horretako eragile 
bakoitza behar bezala jardun dadin. 

- Informazioa bilatzeko, sendatzeko eta biktimak oneratzeko prozesuan 
laguntzea. 

 
Arretak une desberdinak hartzen ditu. Horietako bakoitzak bere berezitasunak ditu, eta 
garrantzitsua da horiek kontuan hartzea, biktimari babes eta laguntza egokia eman ahal 
izateko: 
 

 
1. unea: Harrera eta larrialdiko arreta 
 
Garrantzitsua da hasiera-hasieratik harrera egokia egitea. Zenbait udalerritan, jaietan, 
lehen harrera hori egiteko prestakuntza egokia duten pertsonek prestatutako arretagune 
bat dago. Baliabide hori ez dagoen kasuetan, bermatu behar da badaudela harrera 
espazio identifikagarriak eta arreta hori emateko prestatutako pertsonak. 

Biktimari harrera egiteak esan nahi du: 

- Honako irizpide hauen arabera egiten den entzute aktiboa eta aurreiritzirik 
gabea: 

- Biktimari errua ez egoztea, beharrik gabe ez galdetzea. 

- Zer behar duen galdetzea. 

- Jarrera paternalistarik ez adieraztea. 

 

- Biktimari laguntzea, zer egin nahi duen erabaki dezan. Horretarako, bere 
premiak adierazten lagundu behar zaio: osasun laguntzakoak, konpainiakoak, 
eustekoak, pribatutasunekoak, amorrua adieraztekoak eta abar. Zeregin 
horretan, gerta daiteke lan hori egiteko gaitasun handiagoa duten erakunde edo 
profesionalengana bideratu behar izatea. 
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Laguntza hori egiteko, irizpide hauek hartu behar dira kontuan: 

- Ez presionatu biktima berehala esan edo pentsa dezan zer egin nahi 
duen. Denbora behar dezake erabakitzeko zer egin nahi duen, eta 
eman egin behar zaio. Horietako bakoitzaren baliabideak, denborak eta 
prozedurak ezagutzea funtsezkoa da baliabiderik egokienaren 
inguruan orientatu, bideratu edo hara laguntzeko hurrengo pausorako. 

- Errespetatu behar da erasoa jasan duenaren erabakia dela beti. 
Adinez nagusia bada, informazioa eman behar zaio, ondo dagoela eta 
etxera ondo iristen dela ziurtatu, eta erabakia errespetatu. Adingabea 
bada, garrantzitsua da hura zaintzeko ardura duten pertsonekin 
harremanetan jartzea: ama, aita, senideak, tutoreak, etab. 

- Ulertu behar da une horretan salatzeko erabakia ez hartzeak ez duela 
esan nahi eraso bat jasan ez duenik edo larria ez denik. Esan nahi du 
ez duela erabaki hori hartu nahi une horretan, baina geroago har 
dezakeela.1 

 

Larrialdiko arretak erantzun egokia eta azkarra ematea dakar. Lehen esku-hartzea 
laburra izan daiteke. Adibidez, biktimak informazioa eskatzen du, ez du inolako 
baliabidetara joan nahi edo lagunen batekin joatea erabakitzen du. Edo intentsoagoa eta 
luzeagoa izan daiteke, biktimak izan dezakeen shock egoera artatu beharko delako, 
baita harekin egon daitezkeen beste lagun batzuk ere.2 

Beraz, kasu bakoitzaren arabera, argi eduki beharko da zein diren arreta 
profesionalerako dauden baliabideak, eta zer zerbitzurekin kontsulta daitekeen edo 
biktima nora bidera daitekeen: jaietan arreta emateko kontratatutako profesionalak, 
erreferentziazko ospitaleak, SFUSak eta abar. Horretarako, garrantzitsua da baliabide 
hauek prestatzea:3 
 

 
- Jaietarako koordinazio protokoloak egitea, jai ingurunearen ezaugarrietara 

egokituta. 

- Protokolo horiei lotutako koordinazio mahaiak sortzea. 

- Aurreikustea herriko jaien zati bat burutzen dela «udaletxea itxita» dagoela, 
hau da, gaueko ordu txikietan edo jaiegunetan, eta koordinazio baliabide 
eraginkorrak prestatzea testuinguru horretan. 

                                                 

 
Sexu eraso baten larritasuna ere kontuan hartu beharreko gaia da, pertsonaren funtzionamendu arlo 
desberdinei eragiten dielako, baita eraso horren dimentsioa argitzen den une desberdinei ere. Agerikoagoa 
da larritasuna termino sanitarioetan neurtzea, eta, ildo horretatik, larrialdiko lehen arreta eman daiteke, 
behar izanez gero. Baina eraso batek larritasun psikologikoa eragin dezake, nahiz eta berehalako esku-
hartze sanitarioa eskatzen duen ondorio fisikorik ez izan. 
Lehenik eta behin, biktima artatuko da, bai eta beste neska batzuk ere, zuzeneko erasorik jasan ez badute 
ere, lagunak, ahizpak edo lehengusinak erasoa jasan dutelako sufritzen ari direlako eta hura laguntzeko 
orientabideak behar dituztelako. 
SFUS: Gizarte Larrialdien Koordinazioko Foru Zerbitzua. Diziplina anitzeko talde bat da, oinarrizko gizarte 
zerbitzuen arreta ordutegitik kanpo artatzen duena, eta, beharrezkotzat joz gero, larrialdia gertatu den lekura 
joaten dena. 
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- Identifikatzea lehen harrera egin behar izan dezaketen eragile estrategikoak. 

- Jaietako 24 orduetan erreferente bat edo gehiago izendatzea, indarkeria 
kasuei arreta emateko koordinazioaz arduratzeko.  

- Estrategikotzat identifikatutako eragileekin prestakuntza prozesuak sortzea, 
jarraibide egokiak izan ditzaten: errua ez egoztea, galdeketarik ez egitea… 

- Lehen arreta egokia emateko espazio atseginak eta intimoak prestatzea. 

 

 

2. unea: Arreta espezializatua 

Larrialdiko arreta horren ondoren, dauden zerbitzuetako profesionalek emango duten 
arreta espezializatua etorriko da. Erasoaren eta lehen arretan egin den deribazioaren 
ondoren has daiteke, hau da, harrera egin eta krisian esku hartu duenaren deribazioaren 
ondoren. Baina arreta espezializatua erasoa gertatu eta berehala (ordu batzuetan) edo 
ondoren (egun batzuetan) eman daiteke, kontuan hartuta erasoaren eragina aldatu 
egiten dela, eta desberdin agertzen dela emakume bakoitzean. Adibidez, gerta daiteke 
biktima egun batzuk geroago ohartzea jasandako erasoaz, eta, beraz, arreta eskatzea 
jaiak amaitu direnean.  

Kontuan izan behar da, oraingoz ez dagoela sexu indarkeriari arreta emateko 
baliabide espezifikorik, eta, beraz, zerbitzu espezializatuen bidez artatzen dela, batez 
ere genero indarkeriaren arloan eta/edo larrialdietan espezializatutako zerbitzu ez-
espezializatuen bidez.  

 

Gaur egun dauden baliabideak 
 
Arreta espezializatuko zerbitzuak eta larrialdiez arduratzen direnak: 

 24 orduko arretako eta informaziorako telefonoa (SATEVI): 900 840 111 

 Jaietan gaitutako arretagunea (egonez gero)  

Larrialdiko arreta ematen duten zerbitzuak, baina espezializatuak ez direnak: 

 Erreferentziako ospitalea  

 SFUS 

 Udaltzaingoa (udalerrian baldin badago eta 24 ordutan egoten bada) 

 Ertzaintza 

Arreta espezializatuko zerbitzuak, baina larrialdiez arduratzen ez direnak: 

 Laguntza psikologikoa (Aldundiarena edo emakumeen etxe batzuena) 

 Orientazio juridikoa (Aldundiarena edo emakumeen etxe batzuena) 

 Emakumeen etxeak  
 
Beste zerbitzu espezializatu batzuetara bideratzen duten eta jarraipena egiten 
duten zerbitzuak: 

 Oinarrizko gizarte zerbitzuak 

 Biktimari Laguntzeko Udal Zerbitzua (udalerrian egonez gero) 
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3. unea: Jarraipena 

Azkenik, garrantzitsua da arretaren jarraipena egitea, betiere errespetatuta biktimak 
zerbitzuekiko eta erasoa gertatu den udalerriko agintariekiko harremanetan dituen 
mugak. Ekintza horren erantzukizuna arretarako, koordinaziorako eta erantzun 
publikorako protokoloetan ere ezarriko da. 

 

 

2. 24 orduko telefonoa 

 

Jaietan aktibatzen dira telefono hauek, gerta daitezkeen indarkeria kasuen biktimei, 
haien ingurune hurbilenari eta biktimei laguntzera joan direnei arreta emateko.  

 

2.1. Zerbitzu espezializatua – 24 orduko telefonoa 

Kasu batzuetan, udalak telefono bidezko arreta zerbitzu espezializatua kontratatzen du.  

Indarguneak 

 Arreta profesionala: Arreta ematen duten pertsonak profesionalak dira, eta, 
beraz, gaituta daude eta esperientzia dute. Beraz, arreta egokia eskainiko dela 
bermatzen da.  

 Segurtasun sentsazioa: Zerbitzu hori edukitzeak segurtasun sentsazioa sor 
dezake. Era berean, zerbitzu profesionala izateak konfiantza sor dezake zerbitzu 
hori behar dutenen artean.   

 
Ahulguneak 

 Kostua: Oso kostu handiko zerbitzua da.  

 Eragina: Normalean, asko erabiltzen ez den zerbitzua izaten da. 

 

Kontuan hartu beharrekoak 

 Zabalkundea: Zerbitzua martxan jartzen bada, oso garrantzitsua da ondo 
ematea ezagutzera –jaien aurretik eta jaiek irauten duten bitartean–, ez soilik 
telefono zenbakia emanda, baizik eta erabilera ere azalduta. Hau da, erantzun 
ditzakeen egoerak zehaztuta. 

 Eskuragarri dauden zerbitzuak: Alternatiba gisa, dauden telefono zerbitzuen 
hedapena indartzea azter daiteke, hala nola SATEVIrena.  

 Pertsona erreferentea: Garrantzitsua da udalak erreferentziazko pertsona bat 
izendatzea, biktimari arreta emateko eta jarraipena egiteko koordinazioa 
bermatzeko.  
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2.2. Zerbitzu EZ espezializatua – 24 orduko telefonoa 

Beste kasu batzuetan, berriz, udaleko langileek eta boluntarioek edo funtsezko eragileek 
(adibidez, mugimendu feministak) aktibatzen dute 24 orduko arreta telefonoa jaietan. 
Gerta daiteke, halaber, telefonoa mugimendu feministak modu autonomoan aktibatzea. 

 

Indarguneak 

 Kostua: Zerbitzu espezializaturik kontratatzen ez denez, kostua murriztu egiten 
da. 

 Sareak sortzea: Sarea sortzea eta indarkeria matxista sexualaren gaitzespena 
indartu dezake, betiere aldez aurretik lan egiten bada, eta inplikatutako pertsonei 
beharrezko trebakuntza eta prestakuntza bermatzen bazaizkie.   

 

Ahulguneak 

 Arreta ez espezializatua: Arreta ematen duen pertsona ez denez profesionala, 
arreta egokia ez izateko arriskua dago.  

 Jaiez gozatzen ari denak artatzen du: Telefonoa erantzuten ari direnak jaiez 
gozatzen egon daitezke aldi berean.  

 Koordinaziorik eza: Mugimendu feministak edo beste gizarte eragile batzuek 
aktibatzen badute zerbitzua modu autonomoan, udalarekin koordinaziorik ez 
izateko arriskua dago, eta, ondorioz, kasuaren arretan eta ondorengo 
jarraipenean ere bai. 

 

Kontuan hartu beharrekoak 
 

 Trebakuntza: Ezinbestekoa da telefono bidez arreta ematen duten pertsonek 
beharrezko trebakuntza eta prestakuntza izatea. Beraz, jaiak hasi aurretik, 
udalak prestakuntza planifikatu eta eskaini beharko du.  

 Pertsona erreferentea: Udalak erreferente bat izendatu beharko du gerta 
daitezkeen kasuen arreta eta jarraipena koordinatzeko, nahiz eta neurri hori 
mugimendu feministak edo herritarrek modu autonomoan bultzatu.  

 Koordinazioa: Erreferentziako pertsonaz gain, udalak komunikazio eta 
koordinazio bideak ezarri beharko ditu zerbitzua eskaintzen inplikatuta dauden 
eragileekin. Era berean, funtsezkoa da mugimendu feministarekin edo funtsezko 
beste eragile batzuekin burutzen den koordinazioak lan dinamika erregularrei 
erantzutea.  

Udalak bere dinamiken artean mugimendu feministarekiko koordinazioa 
sistematikoki txertatzen duenean, sentsibilizazio eta prebentzio neurriak nahiz 
arreta eta erantzun publikorako neurriak modu koordinatuan garatzea errazten 
da.  
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3.  Koordinazio protokoloak 

Protokoloek kasu zehatzetan jarduteko jarraibideak ezartzen dituzte. Arreta, 
koordinazio eta erantzun publikoko eremuak sar ditzakete –bakarra edo bi–.  

Lehen protokoloak jardutekoak izan ziren, baina laster hasi zen koordinazioa txertatzen. 
Erantzun publikoko protokoloak berriagoak izan dira eta jaien testuinguruari lotuta hasi 
ziren, testuinguru espezifiko horretan emakumeen aurkako sexu indarkeria matxista 
gehiago agertzen delako. Beraz, jaien testuingururako protokolo bat egin daiteke, sexu 
indarkeria matxista lantzeko, edo jaien testuingururako jarduera jarraibide espezifikoak 
txerta daitezke protokolo orokorrago batean.  

 

Protokoloen inguruan azken urteotan izan den esperientziak erakusten du oso 
garrantzitsua dela etengabe berrikustea eta eguneratzea, alderdi berriei heltzea 
eskatzen duten egoera berriak sortzen direlako, eta, ondorioz, beharrezkoa da 
adostutako jarduketa jarraibideetan elementu berriak sartzea edo aldatzea.  

Era berean, ezinbestekoa da protokoloak udalerrien errealitatera egokitzea. 
Adibidez, ez da gauza bera protokolo bat egitea udalerri handi baterako edo udalerri 
txiki baterako. Izan ere, udalerri txiki batean, baliabide gutxiago izateaz gain, 
biktimaren eta erasotzailearen anonimotasunari eusteko zailtasunak eragina izango 
du, eta hori kontuan hartu beharko da egiten diren jarduketetan. 

Udalerriak ez badu inolako protokolorik, berariazko jarduketa eta koordinazio 
jarraibideak presta daitezke jaien testuinguruan sexu indarkeria matxistako egoerei 
aurre egiteko, eta dokumentu sinple batean jaso. Nolanahi ere, kontuan hartu beharko 
dira jarraian aurkezten diren funtsezko elementuak:   

Indarguneak 

 Prozesu izaera: Protokoloa –edo, hala badagokio, jarduteko jarraibideak– 
prestatzeak lortu nahi diren emaitzak emango ditu, partaidetza prozesuetatik 
abiatuta egiten diren heinean, funtsezko eragile hauek inplikatuta: Udala maila 
politikoan eta teknikoan –honek hartuko du bere gain prozesuaren lidergoa–; 
mugimendu feminista; jaien testuinguruan funtsezkoak diren beste eragile batzuk 
–txosnak eta tabernak, jai batzordeak, etab.– eta, ahal bada, arreta zerbitzu 
hurbilenak –udaltzaingoa eta/edo Ertzaintza, Osakidetza, etab.–.  

 Irizpideak bateratzea: Garrantzitsua da protokoloak egiteko prozesuekin batera 
hausnarketarako, gaikuntzarako eta analisirako espazioak izatea, eta horietatik 
abiatuta, jaien testuinguruan indarkeria matxista sexualeko egoeren aurrean 
jarduteko irizpideak bateratzea. 

 Sare sentsazioa: Protokoloa partaidetza prozesu baten bidez egiten den 
heinean, inplikatutako pertsonen arteko sare sentsazioa indartuko da.  
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Ahulguneak 

 Aplikagarritasuna: Zenbait elementuk protokoloen gauzatzea ahultzen dute. 
Adibidez: 

- Aipatutako funtsezko eragileek parte ez hartzea planaren prestaketan. 
Egoera horrek eragin dezake, besteak beste, eragile bakoitzak argi ez 
izatea zein den bere zeregina balizko kasu batean; eragileen arteko 
beharrezko koordinazioa ez aktibatzea; jarduteko irizpideak ez bateratzea 
eta, beraz, arreta egokia ez eskaintzea.  

- Protokoloak egitea udalerriko errealitatera egokitzen ez den eredu batean 
oinarrituta. Kasu horretan, gerta daiteke erreferentzia eredua udalerri handi 
batean oinarritutakoa izatea, udalerri txikiek ez dituzten baliabideak eta 
zerbitzuak kontuan hartuta. 

 Baliabideak:  Garrantzitsua da protokoloa egiteko prozesuak aurretiazko 
esperientzia duten profesionalek dinamizatzea. Beraz, askotan kanpoko 
kontratazio bat egin behar izaten da.  

 

Kontuan hartu beharrekoak 
 

 Indarkeriaren definizioa eta esparrua: Irizpide komunetan oinarrituta 
jarduteko, ezinbestekoa da protokoloek zehaztea zein esparru teoriko 
kontzeptualetik abiatuta egin diren (dokumentu honen sarreran erantsi da 
deskribapena). Protokoloak sexu indarkeria matxistaren definizioa jaso beharko 
du, bai eta haren kausen, funtzio sozialaren eta inpaktuaren azterketa ere. Hortik 
aurrera, ezarritako esparruari erantzun beharko diote jarduteko jarraibideek. 

 Eginkizunak zehaztea: Ezinbestekoa da protokoloaren bidez –edo, hala 
badagokio, adostutako jarduera jarraibideen bidez – argi definitzea zein den 
arreta maila bakoitzean inplikatutako pertsona, funtsezko eragile eta zerbitzu 
bakoitzaren zeregina.  

 Argitasuna: Protokoloak esku hartzen duten eragileen jarduera eta koordinazio 
jarraibide argiak eta zehatzak eman behar ditu. 

 Trebakuntza eta prestakuntza: Udalak bermatu beharko du arretan parte 
hartzen duten pertsonek behar den trebakuntza eta prestakuntza dituztela. 

 Pertsona erreferentea: Funtsezkoa da udalak, udalerri bakoitzaren ezaugarrien 
arabera, 24 orduko erreferentziazko figura bat izendatzea, bermatzeko jaietan 
arreta koordinatua ematen dela.  

 Planifikatzea: Garrantzitsua da arreta jarraibideak behar adinako 
aurrerapenarekin planifikatzea. Horrek suposatzen du, besteak beste, gerta 
daitezkeen egoeren balizko konplexutasunak kontuan hartzea. Hau da, gerta 
daitekeenari aurrea hartu behar zaio.  

 Oinarrizko informazioa: Udalak bermatu beharko du lehen harreran 
inplikatutako pertsona ez-profesionalek beharrezko informazioa izango dutela 
biktimari une horretan laguntzeko. Adibidez, zer hartu behar den kontuan 
biktimak salaketa jarri nahi badu.  

 Espazio egokia: Funtsezkoa da jaietan espazio egokia izatea larrialdietako 
lehen harrera egiteko eta arreta emateko. Horrenbestez, protokoloek behar horri 
erantzun beharko diote, eta zehaztu beharko dute zer espazio fisiko gaituko den, 
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nola erraztuko den sarbidea, eta zer koordinazio jarraibide behar diren jaietan 
espazioa kudeatzeko.  

 Zerbitzuen erabilgarritasuna: Baliteke jaiak irauten duten bitartean politikariak 
eta teknikariak oporretan egotea. Beraz, eta batez ere udalerri txikienetan, gerta 
daiteke zerbitzu jakin batzuen ardura duten teknikariak oporretan egotea. 
Adibidez, gizarte langileak, zerbitzu espezializatuetarako sarrera ematen 
dutenak. Protokoloek kontuan hartu beharko dute egoera hori, eta indarkeria 
kasu posible baten aurrean beharrezko baliabideak aktibatzen direla bermatzen 
duten neurriak txertatu beharko dituzte. 

 Erabilgarri dauden baliabideak: Protokoloak eskura dauden arreta baliabideen 
zerrenda bat izan beharko du, harremanetarako telefonoekin eta aktibazio 
mekanismoekin batera. 

 Jaiak mugatzea: Garrantzitsua da protokoloak aurreikustea jaietan gertatutako 
indarkeria kasuak ospakizunen ondoren argitara atera daitezkeela. Beraz, kasu 
horietan jarduteko jarraibideak aurreikusi beharko dira.  

 Zabalkundea: Udalak protokoloa inplikatutako pertsonen eta interesdunen 
artean zabaltzen dela bermatu beharko du: politikariak eta teknikariak, 
mugimendu feminista, tabernak eta txosnak, jai batzordeak, etab.  

 Eguneratzea eta berrikustea: Udalak izango du protokoloa urtero eguneratu 
eta berrikusteko ardura, eta jaiak ospatu aurretik egin beharko du.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           2022-07-20        

 

33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erantzun publiko 
instituzionala 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           2022-07-20        

 

34 

 

1. Sarrera 
 
 
Erantzun publikoaren oinarrizko helburua biktimari erreparazioa ematea da. 
Erakundeak biktimari eta haren inguruneari laguntza eta erreparazioa emateko egiten 
dituen adierazpen publikoak biltzen ditu. Erasoa jasan dutenei babesa erakusten die, 
eta jokabide horiek arbuiatzen ditu esplizituki, eta horrek guztiak ondorioak izango ditu 
jaietan. 

Erantzun instituzionala inoiz ez da epaiketa paralelo bat, eta ez da oinarritzen 
biktimen narrazioen egiazkotasuna ikertzean, ezta gertaerak egiaztatzean ere. 
Biktimak salaketa jartzea erabakitzen badu, jarduketa horiei jarraituko zaie. 

 
Mugimendu feministak ibilbide luzea du, eta indarkeria matxisten aurkako mobilizazioak 
sortzen ditu, zehazki, jai giroko sexu indarkeriaren aurkakoak. Azken urteotan, erakunde 
publikoek ere bat egin dute estrategia horrekin. Gaur egungo testuinguruan, erantzun 
publikoa bateratua izatea izango litzateke eraginkorrena, eta aldez aurreko plangintza 
eta lan bati erantzutea. Erantzun publikoa azkarra izatea komeni bada ere, ez da egin 
behar ekintza hori erreparaziokoa izango dela ziurtatzen duten urratsak eman gabe. 

Erantzun publikoak eta aldez aurretik egin beharreko lanak helburu hauei erantzun 
behar diete: 

 

- Biktimari eta haren ingurukoei laguntza eta erreparazioa ematea. 

- Erasoa baztertzea eta erasotzaileen zigorgabetasuna haustea. 

- Eraso horiek gaitzesteko kontzientzia sustatzea herritarren artean. 

  

Era berean, erantzun publikoa hainbat faktoreren araberakoa izango da: eraso mota, 
jaietan parte hartzen duten gizarte eragileak, aldez aurretik landu den, protokolo 
espezifikoren bat dagoen edo ez... Erantzun azkarra izan daiteke, zer gertatu den 
adierazteko, edo hainbat egun edo hilabete geroago egin daiteke. Nolanahi ere, 
erantzun instituzional egokia emateko, ezinbestekoa da irizpide hauek kontuan hartzea: 

 

- Biktimari eta haren inguruneari premiazko arreta espezializatua ematea izan 
dadin lehentasuna. Lehenik eta behin arreta egokia ematen ez bada, erantzun 
publikoa ez da erraparatzekoa izango. 

- Biktimaren erabakiak errespetatzea. 

- Arreta eta koordinazio protokoloak erantzun publikoa ere jaso dezala, eta, 
horrela, zehatz ditzala erantzun hori emateko aktibatuko diren mekanismoak (nor 
izango diren arduradunak eta nola komunikatuko diren), kasu bakoitzaren 
arabera emango den erantzun mota eta erantzun hori emateko beharrezkoak 
diren zereginak.  

- Mugimendu feministarekin edo erantzunen bat deitu dezaketen beste gizarte 
eragile batzuekin koordinazioa ezartzea. 
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Erakundeen erantzunak erabaki politiko bati erantzuten dio, baina erabaki hori hartzeko 
moduaren araberakoa izango da emaitza. Horregatik, plangintza da erantzun publikotik 
lortzen den emaitza baldintzatzen duen beste elementu nagusietako bat. Jarraian, 
plangintza horren funtsezko elementuetako batzuk aipatzen dira: 

 

- Garrantzitsua da udalak arduradun bat izendatzea, bermatzeko erantzun 
publikoa adostutako irizpide eta jarraibideetan oinarrituta gauzatzen dela. 
Pertsona horrek, halaber, komunikazio eta koordinazio bide egokiak bultzatu 
beharko ditu, erantzunak udalerriko funtsezko eragileen arteko lan 
koordinatuari erantzun diezaion. 

- Garrantzitsua da aldez aurretik komunikatua prest izatea, gero kasu 
bakoitzera egokitzeko. 

- Komunikatua bezala, funtsezkoa da transmititzen diren mezuek sexu 
indarkeria matxistaren analisiari erantzun diezaioten egiturazko ikuspegi 
batetik, eta kontuan har dezaten zein den haren funtzio soziala. Era berean, 
ezinbestekoa da mezuek ez ahaztea erantzun publikoa EZ dela judizio 
paraleloa. Beraz, ziurtatu behar da ez dituztela zalantzan jartzen biktima eta 
haren bizipenak. Horretarako, garrantzitsua da indartzea «sinesten dizut», 
«sinesten dizugu» mezua eta saihestea «ustezko biktima» edo «ustezko 
erasoa» bezalako ideiak. 

- Kasu bakoitzean, baloratu behar da erantzun instituzionalak biktimarengan eta 
haren ingurune hurbilean izango duen eragina.  

- Presioek eta presek ez dute inoiz baldintzatu behar erantzun instituzionala 
egiteko momentua. Baloratu behar da zein den momenturik onena, arestian 
aipatutako helburuen eta irizpideen arabera.  

- Garrantzitsua da lantzea hurbileko komunikazio kanalak eta bideak, horiek 
ere adostutako helburu eta irizpideei erantzun diezaieten. 

 

 

 

2. Berehalako erantzuna 
 
 
Berehalako erantzun publikoak –hots, erasoa gertatu den unean ematen denak– 
aurretiko lan bati erantzun behar dio, eta lan horretatik abiatuta ezarriko dira jarduteko 
jarraibideak eta irizpideak. Bestela, bakoitzak barneratutako aurreiritzi eta sinesmenetan 
oinarrituta jarduteko arriskua dago, eta, askotan, modu (erdi-kontzientean) 
inkontzientean aktibatzen dira horiek. Horrela, erantzunak nahi ez diren emaitzak sor 
ditzake, hala nola, biktimari kalte egitea.  

Udalerri batzuetan, hainbat neurri landu dira berehalako erantzunari begira, hala nola 
tabernetako eta txosnetako musika jaistea, eraso bat identifikatu denean txosnetan 
musika edo mezu bera jartzea, kontzertuak minutu gutxi batzuetan geldiaraztea... Neurri 
espezifikoa adostu aurretik, honako elementu hauek hartu behar dira kontuan: 
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Indarguneak 

 Sare sentsazioa: Berehalako erantzunak planifikatzeko aurretiazko lanak 
indartu dezake jai giroko indarkeria matxista sexualaren aurkako sare eta 
arbuio sentsazioa.  

 Segurtasun sentsazioa: Biktimari edo biktimei segurtasun eta babes 
sentsazioa eragin diezaieke. 

 Irizpide partekatuak: Berehalako erantzun publikorako jarraibideak adosteak 
bermatzen du egiten den jarduketak adostutako irizpide komunei erantzuten 
diela. 

 

Ahulguneak 

 Biktima kaltetzeko arriskua: Aldez aurretik lantzen ez bada, erantzuna 
kaltegarria izan daiteke eta biktima kaltetu.  

 Aurreikusi gabeko eragina: Berehalakotasunak ustekabean eta bat-batean 
jarduteko tarte bat dakar, eta litekeena da horien eragina edo emaitza kontuan 
hartu ez izana.  

Kontuan hartu beharrekoak 
 

 Eraginaren aurreikuspena: Garrantzitsua da berehalako erantzun publikoko 
neurriek eragin dezaketen nahi gabeko inpaktua baloratzea. 

 Koordinazioa: Udalak ahaleginak egin beharko ditu eragileak koordinatzeko 
berehalako erantzunen inguruan. 

 Biktimaren borondatea: Ez da ahaztu behar berehalakotasunak ez duela 
esan nahi biktimaren borondatea kontuan hartzen ez denik. Horretarako, 
ezinbestekoa da ulertzea zein den indarkeria matxista sexualak biktimarengan 
duen berehalako inpaktua.  

 Kasu aniztasuna: Berehalako erantzuna ezin da berdina izan kasu guztietan. 
Beraz, aldez aurretik erantzun espezifikoak adostu beharko dira, kasu 
posibleen aurreikuspen batean oinarrituta, larritasunaren, gertatu den 
testuinguruaren eta abarren arabera.  

 

3.  Hurrengo eguneko erantzunak 
 
Erantzun publikoko neurri ohikoenetako bat da erasoa arbuiatzeko eta biktimari 
laguntzeko ekintza bat egitea hurrengo egunean, edo gertatutakoaren berri izan eta ordu 
gutxira. Kasu gehienetan kontzentrazio publiko bat egiten da eta manifestu bat zabaltzen 
da.  

Indarguneak 

 Biktimaren erreparazioa: Biktimarentzako erreparazio neurrietako bat izan 
daiteke, betiere biktimaren borondatea kontuan hartzen bada eta biktimarengan 
eta haren ingurune hurbilean izan dezakeen eragina baloratzen bada.  

 Funtzio pedagogikoa: Funtzio pedagogiko garrantzitsua izan dezakete, bai 
sentsibilizazioari dagokionez, bai kontzientzia hartzeari dagokionez. 

 Indarkeria ikusaraztea: Isiltasuna hausten dute eta sexu indarkeria matxista 
gutxiesten dute.  
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Ahulguneak 

 Nahi ez den inpaktua: Biktimarengan dagoen estigmaren ondorioz, neurri 
batzuek eragin negatiboa izan dezakete biktimarengan, batez ere haren 
anonimotasuna bermatu ezin denean.  

 Ondorioak biktimarengan: Adibidez, jaiak gaur egungo testuinguruan eteten 
badira –COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioz bi urteko 
murrizketen ondoren, jaiak intentsitate handiagoarekin biziko direla espero 
da–, baliteke biztanleriaren zati batek biktima erruduntzat hartzea eta 
frustrazio guztia biktima horren aurka bideratzea, jaiez gozatzen jarraitu ezin 
duelako.  

Gainera, jaiak ofizialki bertan behera uzteak ez du esan nahi herritarrek jaiak 
egiten jarraituko ez dutenik, eta, beraz, ez du bermatzen erasoak berriz 
gertatuko ez direnik. 

 Lortu nahi den inpaktua galtzea: Maiz errepikatzen den neurria bada, 
eraginkortasuna eta inpaktua galduko ditu. Hartara, erasotzaileengan 
zigorgabetasun sentsazioa sor dezake.  

 Irakurketa kaltegarria: Askotan errepikatzen den neurria izatearen beste 
ondorioetako bat da kasu batzuetan interpreta daitekeela, hurrengo egunean 
publikoki salatzen ez bada, esan nahi duela ez dela erasoa izan.  

 Aurkako jarrerak: Udalerriko funtsezko eragileen arteko koordinaziorik ez 
duten salaketa publikoek kontrako ikuspegiak eta jarrerak indartu ditzakete. 

 
Kontuan hartu beharrekoak 
 

 Biktimaren borondatea: Erantzun publikoa biktimaren erreparaziorako 
neurria izan dadin, biktimaren borondatea kontuan hartu behar da. Kontuan 
hartuta sexu indarkeria matxistak jai giroan duen eragina, ezinbestekoa da 
bere borondatea adierazteko behar duen denbora eta espazioa bermatzea 
biktimari. 

 Komunikazio bideak: Udalaren eta funtsezko eragile batzuen artean 
koordinazio errazik ez badago ere –adibidez, mugimendu feministarekin–, 
udalari dagokio beharrezko komunikazio kanalak ezartzea, erantzun publikoa 
biktimarentzat erreparatzailea izango dela bermatzeko.  

 Lan pedagogikoa: Biktimaren borondatea kontuan hartzen ez den kasuetan, 
edo erantzun publikoak bere egoeran eragin negatiboa izan dezakeela 
balioesten denean, udalari dagokio herritarrei azaltzea zergatik ez den egingo 
herritarren sektore jakin batzuek espero edo eskatzen duten erantzun 
publikoa.  

 Mezuen argitasuna: Erantzun publikoarekin transmititzen diren mezuek 
argiak eta zehatzak izan behar dute. Era berean, indarkeria matxistaren 
ikuspegi estrukturalari erantzun behar diote, eta kontuan izan behar dute zer 
funtzio sozial duten.  Sentsibilizazioaren eta prebentzioaren ataleko mezuen 
inguruko proposamena har daiteke erreferentziatzat. 

 Adingabeak: Biktima (eta erasotzailea) adingabeak badira, erantzun publikoa 
kontu handiagoz eman behar da, eta, oro har, erantzun publikorik ez ematea 
gomendatzen da. 
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Erantzun publikoak ez du zertan eraso bati berehala egiten zaion ekintza 
puntual bat izan. Garrantzitsua da erasoak izan duen eragin sozialari 
erantzuna ematea. Horrek, kasu batzuetan, berekin ekarriko du herritarrekin 
eta biktimaren nahiz erasotzailearen hurbileko ingurunearekin lan jarraitua 
eta egonkorragoa egitea.  
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Eranskina 

Prozesuan parte hartu duten udalerrien zerrenda 

 
Aia Ibarra 

Aizarnazabal Ikaztegieta 

Alegia Irun 

Altzo Irura 

Andoain Lasarte-Oria 

Anoeta Lazkao 

Arrasate Legorreta 

Aretxabaleta Lezo 

Arrasate Mendaro 

Asteasu Mutriku 

Ataun Oiartzun 

Azkoitia Ordizia 

Azpeitia Ormaiztegi 

Beasain Pasaia 

Berastegi Saiaz Mankomunitatea 

Bergara (Albiztur, Beizama, Bidania-Goiatz, 
Errezil) 

Berrobi Segura 

Bideberri Mankomunitatea Tolosa 

(Antzuola, Elgeta, Leintz Gatzaga) Urnieta 

Donostia Urola Garaia 

Eibar (Ezkio, Legazpi, Urretxu, Zumarraga) 

Elgoibar Usurbil 

Errenteria Zaldibia 

Eskoriatza Zarautz 

Getaria Zestoa 

Hernani Zizurkil 

Hondarribia Zumaia 

 
 
 
 


