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SARRERA
Emakumezkoen eta Gizonezkoen Aldundiko IV Berdintasun Plana 2016-2020, Arabako Foru
Aldundiak legegintzaldirako ezarritako proiektuetako bat da. Horren

hirugarren ardatz

estrategikoak emakumeenganako indarkeria eta bestelako indarkeria matxisten inguruan
datza,

eta

lehenengo

puntuan

Arabako

Lurralde

Historikoko

Kuadrilletan

indarkeria

matxistaren egoerari buruzko diagnosiak egitearen beharra aipatzen du.
Diagnostiko hau Arañako Kuadrillaren eta Arabako Foru Aldundiko Berdintasun, Lankidetza eta
Kulturartekotasun Sailaren eskariz burutu da. Eta bere xedea biktimei behar bezalako harrera
emateko eta indarkeria saihesteko politika publiko egokiak eratzean datza.

Bildutako informazioan oinarrituz, jarraian Añako Kuadrillako udalerrietan dagoen indarkeria
matxistaren egoera deskribatuko dugu. Horrez gain, iritzi eta esperientzia ezberdinak ere
barneratuko ditugu diagnostiko honetan: batetik, zerbitzu eta baliabideetan lanean diharduten
langile teknikoenak, eta bestetik, zerbitzu hauek erabili dituzten emakumeenak.
Sortzen Aholkularitzaren izenean, diagnosi honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskertu
nahi diegu. Izan ere, jakin badakigu, diagnostikoa garatu ahal izateko
erantzuteko izugarriko ahalegina egin zutela, beraz,

gure eskariei

espero dugu parte-hartzaile guztien

ideiak, zailtasunak eta beharrak behar bezala islatu izana. Horrela, honako hau etorkizunean
hobekuntzak burutzeko baliagarri izatea opa dizuegu.
Bereziki, eskerrak eman nahi nahiko genioke Lantarte emakume elkarteari, urteetan zehar
indarkeria matxistaren aurka egindako lanagatik eta baita, azaroaren 25aren harira argitaratu
dituzten karteletako baten argazkia gure diagnosiaren azalean erabiltze utzi digutelako.
Sortzeneko lantaldea
2016ko azaroan
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1. METODOLOGIA
Ondoko diagnosi hau egiteko, metodologia kuantitatiboa eta kualitatiboa erabili dira.
Lehenengoa, emandako kasuak jasotzeko; eta bigarrena, iritzi eta balorazioak jasotzeko, bai
Kuadrilla mailan udal zerbitzu eta baliabideak eskaintzen dituzten arduradunenak, bai zerbitzu
horiek erabili izan dituzten pertsonenak ere.
Prozesu hau bilera baten bidez jarri genuen abian, bertan, Arabako Foru Aldundiko langile
teknikari

eta

ordezkari

politikoek,

Sortzeneko

langileokin

batera,

Kuadrillako

hainbat

udalerrietako ordezkari politikoei diagnostiko honen helburuak, jarraitu beharreko prozedura
eta euren inplikazioaren garrantzia azaldu genien. Bigarrenik, Sortzeneko talde teknikoak
diagnosian parte hartuko zuten pertsonen aukeraketa egin zuen, horretarako, Kuadrillak
izentatutako ordezkariarekin batera burututako direktorioa erabiliz.
23 elkarrizketa burutu ziren, hauetatik 19 banakakoak eta beste 4ak taldekakoak. Honako
gaiak jorratu ziren elkarrizketetan: hainbat zerbitzuren funtzionamendua, indarkeria egoerak
antzemateko adierazleak, emakume biktimei arreta ematerako orduan aurkitutako zailtasunak
eta emakumeen aurkako indarkeriaren arreta eta prebentzioko udal politikak hobetzeko
proposamenak. Taldekako elkarrizketak oinarrizko gizarte zerbitzuetako langileekin, animazio
soziokulturalean dihardutenekin, osasun-zentroko langileekin eta ordezkari politikoekin burutu
ziren. Elkarrizketa indibidualak aldiz, ordezkari politikoekin, Bake Epaitegietako langileekin,
Hezkuntza Zentroetako langileekin, Elkarteetako partaideekin, Hezilanen esku-harteze Psikohezigarria eta genero indarkeriaren biktimentzako akonpainamendu sozialaren zerbitzuko
arduradunekin eta arreta jaso zuen emakume1 batekin egin ziren. (Ikus 1 eranskina)
Kuadrillak eta Udaletxeek online eskuragarri duten informazioa ere erabili da; horrez gain,
Ertzaintzak, Gizarte Ongizaterako Aldundiko Institutuak eta SATEVI-k2, emandako datuak oso
baliogarriak izan ziren erakunde horiek biktimei emandako arreta ikertu ahal izateko.

Agirien behaketa eta datuen bilketaren bitartez, informazioa sistematizatu eta informe hau
burutu genuen. Espero dugu, lurralde honetan indarkeria matxistaren egoera ezagutarazteaz
gain, horren prebentzio eta biktimen arretarako udal politika publiko egokiak eratzeko
baliogarria izatea.

1 Arreta jaso duten emakumeen elkarrizketak lortzea zaila izan zenez (ez baitzeuden elkarrizketak kalteren bat ez
sorrarazteko baldintzetan, edota ez zeudelako eskuragarri), programa sozioedukatiboko langileak elkarrizketatzea
erabaki genuen, euren balorazioa lortzeko eta zerbitzuen eta baliabideen arreta jaso duten emakumeen iritzia
transmititu zezaten.
2 Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Bikimentzako Telefono Bidezko Arreta Zerbitzua.

Elaborado por Sortzen Consultoría

Página 5

INDARKERIA MATXISTAREN EGOERAREN DIAGNOSIA. AÑANAKO KUADRILLA
[2016]

2. KONTZEPTU ETA TERMINOLOGIEN MARKOA
Esku artean dugun informea egoki ulertu ahal izateko, eta lortutako datuak homogeneoki
behatu

ahal

izateko,

jarraian

idatzitako

emakumeen

aurkako

indarkeriari

buruzko

terminologien glosarioa eratu dugu.
INDARKERIA MATXISTA: “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. Bi kasuetan haurtzarotik adierazten
dira eta bizitza osoan zehar mantentzen dira. Indarkeria matxista da indarkeria sexista, baina
hala dira bai eta ere beste indarkeria mota batzuk, nola transfobia, lesbofobia eta homofobia”.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako, 2/2015 Foru Araua, martxoaren 9koa.
EMAKUMEAREN

AURKAKO

INDARKERIA/INDARKERIA

SEXISTA

:

“Kalte

fisikoak,

sexualak, psikologikoak edota emakumeei bestelako sufrimenduren bat eragiten dieten edo
eragin

ahal

dioten

sexuagatiko

indarkeria

oro;

egintza

hauek

burutzeko

mehatxuak,

bortxaketan edo pertsonaren askatasuna murrizten duten ekintzak ere indarkeria sexistatzat
hartzen dira”. Emakume eta Gizonen Berdintasunerako, 4/2005 otsailaren 18ko Legea.
GENERO INDARKERIA: “Emakumeen aurka euren ezkondite izan diren gizonezkoek, edota
elkarbizitzarik gabe ere, emakume horiekin harreman afektiboren bat izan duten gizonezkoek,
emakume horien aurka burutzen dituzten eraso fisiko eta psikologiko oro. Baita sexuaskatasunaren

aurkako

erasoak,

mehatxuak,

derrigortzeak

edota

emakume

horien

askatasunaren mugatze arbitrarioak ere”. Genero indarkeriaren aurka babes integralerako
neurrien Lege Organikoa, 2004ko abenduaren 28ko BOE-an argitaratua.
ETXEKO

INDARKERIA/SENIDEEN

AURKAKO

INDARKERIA:

“Senitartekoren

baten

segurtasuna edota ongizatea arriskuan jartzen duen indarkeria fisiko, sexual edota psikologiko
oro; indar fisikoa erabiltzeari buruzko mehatxuak, indarkeria sexuala barne, familian edota
etxebizitzan gertatzen denean. Indarkeria mota honetan, erasotzailearen edota erasotuaren
sexua ez da esanguratsua; ahaidetasun eta elkarbizitza harremana izatea baizik”.
SEXU INDARKERIA: “Beste pertsonaren onarpenik gabe egindako ekintza sexual oro;
esaterako, honelako jarrerak: exhibizionismoa, hitz lizunak esatea, ukipenak, bortxaketa
etab.”
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SEXU ERASOAK: Indarkeria eta beldurraraztearen bidez burutzen diren ekintzak. Kasurik
paradigmatikoena bortxaketa da, bere adiera guztietan. (eraso sexuala edota sexista).
SEXU ABUSUAK: Indarkeria edota beldurrarazterik gabe egiten dira. Hemen barneratuko
lirateke, euren borondatezko gaitasuna edota intelektuala mugatua izanagatik, baliozko
onespenik eman ezin duten pertsonei eginiko abusuak, (adingabekoak, konortea galdu duten
pertsonak, edota ez-gaitasun psikiko jakinak dituzten pertsonak…). Ohikoa da sexu-jazarpenak
jazarpen-emozionalekin batera jazotzea.
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 Organikoa (2017ko urtarrilaren 01era arte indarrean).
SEXUAGATIKO JAZARPENA: “Pertsona baten sexua dela eta burutzen den jarrera oro,
zeinak pertsona horren duintasunaren aurka eta ingurune beldurgarri, iraingarri edota
erasokorra sortzea duen xede edota eragin duena”. Emakume eta gizonen berdintasun
efektiborako, martxoaren 22ko 3/2007

Lege Organikoa (2017ko urtarrilaren 01era arte

indarrean).
BULLYING EDO ESKOLA JAZARPENA: “Ikasle batek behin eta berriz luzaroan beste ikasle
batek edota ikasle-talde batek egindako ekintza negatiboak pairatzen dituenean edota
esposizio bidez eraso horien biktima bihurtzen denean”. (Olweus, 1998). Hezkuntza zentroetan
berdinen arteko tratu txarren aurrean jokaerarako gida, Eusko Jaurlaritza, 2007.
ZIBER JAZARPENA EDO ZIBER BULLYNGA: “Ikasle batzuek beste baten edota beste
batzuen aurka Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) bitartez behin eta berriz
eragiten duten jazarpena, eta ondorioz biktimen bizi kalitatea murrizten da”. Ziber-bullyngaren aurrean jarraitu beharreko ekintza-protokoloa, EMICI, 2010. Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Departamenduak babestua.
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3. AÑANAKO KUADRILLA ETA BERDINTASUNERAKO UDAL POLITIKAK
Kuadrillako indarkeria matxistaren errealitatea hobeto ulertu ahal izateko bere testuinguru
soziodemografikoa

deskribatzea

beharrezkoa

dela

deritzogu,

ezaugarri

horiek

udalerri

parekideagoak eta biolentzia matxistan sentiberagoak izateko diseinatutako politiketan eragina
baitauka.
3.1. Datu soziodemografikoak
Añanako Kuadrillak 693,2 km²-ko azalera du. Iparraldean Aiara eta Zuiako Kuadrillekin egiten
du muga, baita Burgoseko probintziarekin ere, mendebaldean Burgoseko probintziarekin,
Hegoaldean Laguardia- Arabar Errioxako Kuadrillarekin eta ekialdean Gasteiz eta KanpezuArabako Mendialdeko Kuadrillekin.
Zonalde honetan luzaroan nekazaritza izan da oinarri ekonomiko nagusiena, baina biztanleria
nukleo batzuekiko duen gertutasunak industria sektore esanguratsua kokatzea eragin du
bertan, hala nola, Vitoria-Gasteiz edota Miranda de Ebrorekin duen hurbiltasuna dela eta.
Ondorioz, nekazaritza bigarren plano batean geratu da.
Ondorengo 10 udalerrik osatzen dute Añanako Kuadrilla: Añana, Armiñon, Berantevilla, Iruña
Oka, Kuartango, Lantaron, Erriberagoitia, Erriberabeitia, Gaubea eta Zanbrana. Orotara,
8.8463 biztanle ditu, horietatik 4.077 emakumezkoak eta 4.769 gizonezkoak. Kuadrillak bere
egoitza Rivabellosan du, Erriberabeitiko udalerrian.

3 INE 2015eko datuak.
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1. Grafikoa. Sexuen araberako Añanako Kuadrillako biztanleria piramidea

Iturria: INE-k igorritako datuetan oinarrituz, geuk sortua
Banaketa nahiko bitxia du Kuadrillako biztanleriak: herritarren heren bat (%34) 14 urte edo
horren azpitik eta 65 urte edota horren gainetik kokatzen da, hortaz, 15 eta 29 urte
bitartekoak biztanleriaren %11 dira soilik. 30 urtetik gora, biztanleria tasa handitu egiten da
eta 40 eta 55 urtekoen artean egonkortzen da.
Haurren biztanleriak duen garrantzia azaltzeko Kuadrillara etorri diren familia gazteak hartu
behar dira kontutan, aldiz, biztanleria zaharrena herrietako autoktonoak dira. Datu hauek
hobeto ikusteko, hurrengo taulan erakusten dira adin sailak (0-tik 14 urtera eta 65 urtetik
aurrera) 5 urteko taldeetan ezberdinduta.

Adina
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538 biztanle dira atzerritarrak (283 gizonezko eta 272 emakumezko) Afrika Iparraldekoak eta
Europar Batasunekoak gehiengoa, eta neurri txikiagoan Hego Amerika eta Afrika Erdialdekoak.

2. Grafikoa. Jatorriaren araberako biztanleriaren banaketa Añanako Kuadrillan

Iturria: INE-k igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua 2015

Muturretan kokatzen diren adin-taldeak, 14 urtetik beherakoak eta 65etik gorakoak,
Kuadrillaren baitan biztanleria pisu handia dute, eta horrexegatik indarkeria matxistaren
aurkako sentibilizazio kanpainetan eta horren prebentzioari dagokionean lehenetsi beharrekoak
dira.
Añanako Kuadrillak 10 herri ditu, eta horrexegatik, biztanleria eremu zabalean sakabanatua
dago. Biztanleria gehien duen udalerria Iruña Oka da, biztanleriaren %36 bertan bizi delarik.
Vitoria-Gasteizetik 20 km laburretara kokatzeak, familia askorentzat lotarako herri bilakatu du
udalerri hau, nahiz eta hirian lan egin, euren bizilekua nekazal eremuan kokatzea nahiago izan
dute.
Biztanleria gehien biltzen duten hurrengo bi udalerriak Erriberabeitia eta Gaubea dira.
Aipatutako hiruren artean Añanako Kuadrillaren biztanleriaren %62-a biltzen dute.
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1.Taula. Biztanleriaren banaketak Añanako Kuadrillako udalerrien arabera
Atzerritarra

Añana

Biztanleria
orotara
157

Armiñon

244

224

20

Berantevilla

467

431

36

ia

773

747

26

Iruña Oka

3172

2968

204

Kuartango

362

354

8

Lantaron

893

854

39

ia

1359

1228

131

Gaubea

1013

939

74

Zanbrana

406

374

32

Udalerriak

Bertakoa

k

150

7

Erriberagoit

Erriberabeit

Iturria: INE-k igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua 2015

3.2. Berdintasunaren aldeko udal politikak
2009.

urtean

III

Emakumeen

eta

gizonen

berdintasunaren

aldeko

Aldundiko

Plana

garatzerakoan, berdintasunari buruzko hiru diagnosi burutu ziren Araban. Horietatik bat
Kuadrillei buruzkoa da, bertan ageri denaren arabera, Kuadrilletan berdintasunaren aldeko
jarduerak gutxi antolatzen dira, eta burutzen diren gehiengoa Kuadrilletako langile teknikariek
garatzen dituzte, izan ere, bertako elkarteek4 antolakuntza eta kudeaketa gaitasun urria
izateak fenomeno hau eragin du, beste faktore batzuen artean.
Zazpi urte beranduago egoera ez da askorik aldatu. Nahiz eta 2015. urtean Iruña Okak bere I
Berdintasunaren Aldeko Plana garatu, Kuadrillak oraindik ere berdintasunaren aldeko udal
politika gutxi antolatzen ditu, eta burutzen diren jarduera horiek elkarteen sare txiki batek
bultzatzen ditu, tarteka animazio soziokulturalerako langile teknikariek babestuta. Hala ere,
aipatu beharrekoa da, diagnostiko honen kanpo lana buru eta gero , 2016ko azaroan
Kuadrillan berdintasun teknikari bat kontratatu zen eta zerbitzu hau ez zeukaten beste 4-etan
ere bai.

4 DIAGNOSI MAPA. Generoa. Arabako Kuadrillak, 2009.
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Aipatzekoa da 2013ko aurrekontuen egonkortasunerako eta finantza jasangarritasunerako5
Administrazio Lokalaren Arrazionalizazio eta Jasangarritasun legea jarri zen indarrean. Lege
honen eraginez 1.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan (Añanako Kuadrillako udalerri
gehienak hala izanik) zinegotziak jada ezin dira liberatuak izan eta Alkatetzak lanaldi erdian
soilik egingo dutela lan ere aipatzen du. Horrek guztiak, udalerrietan burutzen den lanaren
segimendua burutzerako orduan zailtasunak eragin ditzake .
Udalerri mailan, Iruña Okako Udaletxeak,

bere I. Berdintasun Plana burutu ostean,

sexismoaren eta berdintasunaren inguruko hainbat ekintza antolatu zituen, esaterako, tailerrak
edota hitzaldiak, bai helduei eta bai nerabeei zuzenduak.
3.3. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari dagokionean ordezkari politikoen
jarrera
Añanako Kuadrillako egitura organikoa Kuadrillako Batzar baten bitartez osatzen da, hau
udalerrien parte-hartzerako eta kontsultarako organoa izateaz gain, eskualdeko zerbitzuak
administratzen ditu.
Batzarra 20 batzarkidek osatzen dute, udalerriak ordezkatzen dituzte euren biztanleriaren
zenbatekoaren arabera proportzionalki:

•

Iruña Oka: 5

•

Añana: 1

•

Erriberabeitia: 3

•

Armiñon: 1

•

Gaubea: 3

•

Berantevilla: 1

•

Lantaron: 2

•

Kuartango: 1

•

Erriberagoitia: 2

Gainontzeko egitura Udaletxeek osatzen dute, bana Kuadrillako udalerri bakoitzean, horietako
bakoitzak independentzia osoz erantzuten die bere udalerriko beharrei.
Indarkeria matxistaren inguruan ordezkari politikoek duten jarrera jakin ahal izateko,
taldekako elkarrizketa burutu genuen, Armiñongo, Añanako eta Gaubeako 3 zinegotzi eta
alkate batekin; eta banakako elkarrizketa egin genuen Lantarongo alkatearekin. Udalerri bakar
batek ere ez du berdintasun sailik, elkarrizketatutako zinegotziek Kultura, Hezkuntza,
Osasuna, Gazteria, Kirolak eta Nagusien sailetan dihardute.

5 Abenduaren 27ko 27/2013 Legea, Administrazio Lokalerako Arrazionalizazio eta Jasangarriatsunerakoa.
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3.3.1. Emakumeen aurkako indarkeriaren gaiari buruzko ezagutza
Elkarrizketatutako ordezkari politikoek diote indarkeria egoera bat bereizteko oinarrizko
adierazleak ezagutzen dituztela. Kontziente dira adierazlerik nabarmenenak indarkeria fisikoari
lotutakoak direla, eta indarkeriaren mailarik larrienean kokatzen dute. Badakite tratu txar
fisikoak dauden kasuetan tratu txar psikologikoak ere egon ohi direla, eta azken hori
emakumeentzat mingarriena eta gainditzeko zailena gisa izendatzen dute.
Onartzen dute, ez dakitela nondik heldu genero indarkeria kasu bati, eta horrelako egoerarik
egotekotan ez dutela erreferente zehatzik beregana jotzeko. Halere, Lurralde Historiko
guztietako Kuadrilletan berdintasun teknikariak sartzearekin azken egoera hori aldatuko dela
uste dute.
Ekintza protokolorik ez dutenez, ez dute uste indarkeria matxistako kasuei aurre egiteko gai
direnik; kasuren bat gertatu ezkero, batzuk diote udalbatzara eramango lituzketela kasuak
udalbatzako kide guztien artean erabakitzeko hartu beharreko neurriak, besteek ordea, gizarte
zerbitzuetara bideratuko lukete kasua, uste baitute gizarte zerbitzuetako langileak halako
egoeretan esku-hartzeko gai direla eta emakumeek beharko luketen orientazio eta babesa
emateaz arduratuko litzatekeen zerbitzua dela uste dute.
Elkarrizketatutako politikariek ez dute Armiñon eta Añanan eman ahal izan diren karuen berri,
aldiz, jakin badakite Gaubea eta Lantaron genero indarkeria eta etxeko indarkeria kasuak
eman direla.
3.3.2. Indarkeria matxistaren gaineko jarrera
Elkarrizketatu

ditugun

ordezkari

politiko

guztiak

PNV-EAJ

alderdikoak

dira

(batzuk

independiente gisa aurkeztu ziren hauteskundeetara alderdi horren zerrendetan) eta badakite
alderdiak genero indarkeria gaitzesten duela eta biktimak babestearen aldeko jarrera. Halere,
gehiengoak uste du gaia ez dela era politiko batean jorratzen, esaterako, adierazgarria da
azken hauteskundeetan alderdi horrek ez zuela izan indarkeria matxistari arre egiteko inolako
proposamenik.
Bestalde, Udaletxeetan diharduten gainontzeko alderdien jarrerari buruz ez dakite askorik,
ezjakintasun hori genero indarkeria Udaletxe gehienetan ez lantzearen adierazgarri da.
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Elkarrizketatutakoetatik batek bakarrik daki ze jarrera duen EH Bilduk indarkeria matxistaren
aurrean (uste du alderdi horrek EAJ-PNV-ren antzerako jarrera duela, baina hala ere
gehiagotan aldarrikatzen dutela , gaia landuago dutela eta Udaletxeek gai hori jorratu dezaten
behin eta berriz saiatzen direla) eta PP alderdikoen jarrerari buruz, nahiz eta ez dakien oso
ondo indarkeria matxistaren aurrean duten jarrera, baina adierazten dute beraien ustetan
horien ordezkari den pertsona ez dagoela gaian batere sentsibilizatua, eta Udaletxetik garatu
nahi izaten diren ekintza batzuen aurrean ez da oso harkorra izaten.

Galdetu egin zitzaien ea diskriminatzailea iruditzen zaien genero indarkeriaz hitz egitea biktima
soilik emakumezkoa denean, eta gehienek baietzkoa erantzuten zuten, adieraziz “indarkeria
indarkeria” dela eta pairatzen duen pertsonaren sexua ez dela kontutan hartu behar, eta
hortaz, beraien ustetan, genero indarkeriari buruzko legeak gizonezkoak ere babestu beharko
lituzke. Emakumeen aurkako indarkeria estatistikoki askoz gehiagotan gertatzen denaren
ebidentziaren aurrean, uste dute indarkeria mota guztiek bere termino propioa izan behar
dutela. Elkarrizketatutakoetatik bakarrak uste du ez dela diskriminatzailea, izan ere, bere
esanetan nahiz eta indarkeria pairatzen duten gizonezkoak egon badauden, emakumeekin
alderatu ezkero askoz ere kasu gutxiago dira, eta hortaz, errealitateari erreparatu behar zaiola
aipatzen du.
Kezkagarria iruditzen zaigu alderdi politikoek autonomia eta aldundi mailan proposatzen
dituzten ikuspegi feministako politikak herri mailako zuzendaritzetara ez iristea. Hortaz,
gomendagarria eta desiragarria izango litzake, kargu baterako hautatuak izan diren pertsonek
indarkeria matxistaren inguruan dagoen legeri autonomikoa eta burututako politika ezberdinak
ezagutzea, gainera, hauek askotan beraien alderdi politiko propioak bultzaturik jarri dira
martxan edota indarrean.
Indarkeria

matxistaren

kausa

nagusia

aipatzerako

orduan,

historikoki

gizonezkoa

emakumezkoaren gainetik egotea bultzatu duen eta gure gizartea sustengatzen duen sistema
patriarkala azpimarratzen dute; arau sozial honek, berroek dionarekin bat ez datozen eta
euren genero rolak ezarritakoa burutzen ez duten pertsonak zigortzen ditu.
Halaber, aipatzen dute genero rolak askoz ere indar gehiago dutela landa eremuan eta egungo
gazteriak jarrera matxistak izaten jarraitzen duela, hala nola, dituzten harremanetan ere
indarkeria ageri dela diote eta horren adibide gisa izendatzen dituzte euren arteko errespetu
falta edota dituzten jarrera jeloskorrak. Nabarmentzen dute krisi ekonomikoaren harira
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indarkeria areagotu egin dela, lehendik ere existitzen zen biolentzia oinarri, baina egoera hori
arazo ekonomikoek eraginda egoera larriagotu egin dela diote.
Genero

indarkeria

kasuetatik

bizirik

atera

diren

emakumeei

zuzendutako

laguntza

espezializatuak era positibo batean baloratzen dituzten, nahiz eta kontziente diren baliabide
hauen gainean eta beraien funtzionamenduan duten ezagutza ez dela nahikoa.
3.3.3. Zailtasunak
Indarkeria matxistari aurre egiteko udal politikarik ez dutela onartzen duten arren, beraien
ustetan problematika hau lantzeko zintasun handiena duten langileria murritzean eta ordezkari
politikoek duten inplikazio faltan datza, zati handi batean, uste dute, ordezkari politikoak
liberaturik ez egoteak eragiten duela egoera hau.
Praktikan, Udaletxe gehienek martxoaren 8aren harira ekintzaren bat antolatu eta emakumeen
aurkako indarkeria arbuiatzeko puntu lila jartzen dute, baina, horrez gain, ezer gutxi egiten
dute. Uste dute Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak landa eremuen baldintza bereziak
kontutan hartu beharko lituzketela eta baliabide gehiagoren bidez lagundu, ez soilik
ekonomikoak, baizik eta ekintzak gerturatuaz landa eremura eta horiek landa eremura
egokituaz.
Indarkeria saihesteko orduan dagoen hezkuntza gabezian zailtasuntzat ikusten dituzte; genero
rolak aldatu ahal izateko egun egiten dena ez dela nahikoa uste dute, eta beraz, ez duela
eraginik mikromatxismoetan. Behatu dutenaren arabera, neska gazteak ez dira gai mutil
gazteen eskutik jasaten duten indarkeria sutila eta otzantasuna aurreikusteko, eta bitartean
amek frustrazio sentitzen dute ikustean famili arloan gazteei sustatzen saiatu diren baloreak,
eremu sozialaren eragin negatiboa dela eta, ez dituztela barneratu.
Aipatzen duten beste zailtasun bat, formazio gabezia da. Genero, berdintasun eta emakumeen
aurkako indarkeriaren inguruko oinarrizko kontzeptuetan formakuntza beharra dagoela nabari
dute. Formakuntza horrek arazoa hobekiago ulertzen, indarkeriaren adierazleak antzematen
eta genero ikuspegia eragin eremu guztietan txertatzen lagunduko liekela deritze.
Aitzitik,

nahitaezkoa

iruditzen

zaie

indarkeria

matxistaren

aurrean

jarraitu

protokoloa burutzea.
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3.4. Berdintasunaren aldeko Aldundiko politikak
Kuadrillek

betidanik

izan

dute

Foru

Aldundiaren

babesa.

Azken

urtean,

Aldundiak

Berdintasunaren aldeko politiken inguruko, indarkeria saihesteko eta biktimei arretaren
inguruko ekimen ezberdinak garatu ditu, guztiek estrategia bateratua osatzen dutelarik.
Estrategia hau aurrera eramateko Foru Aldundiak, langileen esfortzua areagotuz, Kuadrillei
errealitatera hurbiltzea laguntzen dieten instrumentuak ematen die, diagonisi hau da horren
adibide. Estrategia horrek ere, jabekuntza eskola martxan jartzea du helburu, hausnarketa
baten

baitan

lurraldeko

emakumeak

eztabaida, elkarrizketa

eta

tailerretan

parte

har

dezaten…emakumeen eragite gaitasuna handitzea helburu duen hainbat tresna.
Iniziatiba horiek guztiak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Aldeko Arabako IV
Aldundiko 2016-2020 Planaren baitan kokatzen dira, Kuadrillek euren politikak aurrera eraman
ahal

izateko

eta

horretarako

behar

dituzten

langile

eta

tresnak

eskuratzeko

maila

ezberdinetako babesa bermatzen du. Hori guztia egin ahal izateko, babes politikoa beharbeharrezkoa izango da, berdintasunerako berme erreala baita, eta indarkeriaren desnormalizazioa ere ertatu dadin.
Ondorengo diagramak, diagnosi honen gaian era zuzen batean aurrerapenak eragingo duten
iniziatiba batzuk azaltzen ditu.

Berdinbidean

Elaborado por Sortzen Consultoría

Página 16

INDARKERIA MATXISTAREN EGOERAREN DIAGNOSIA. AÑANAKO KUADRILLA
[2016]

4. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA MATXISTA. EGUNGO DATUAK
Jarraian aztertuko ditugun datuek Añanako Kuadrillan existitzen den indarkeria matxista
kasuen zati bat bakarrik islatzen dute, genero indarkeria (GI, VG siglak gazteleraz) edo etxeko
indarkeria (EI, VD siglak gazteleraz) kasuei arreta emateko baliabideek bildu dituzten kasuak
soilik.
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, Ertzaintzak, eta Emakumeen Aurkako Indarkeriaren
Biktimentzako

Telefono

bidezko

Arreta

Zerbitzuak

(SATEVI)

bildu

dituzte

datuak,

nabarmentzekoa da hortaz, arreta zuzeneko beste eremuetako datuak falta direla, Osakidetza
edota Hezkuntzakoak, esaterako.

4.1. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak igorritako datuak
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea (hemendik aurrera IFBS erabiliko da, gaztelerazko
siglak)

organismo

autonomoa

da

eta

Arabako

Foru

Aldundiko

Gizarte

Zerbitzuen

Departamentuari lotua dago. Organismo honek, Arabako Lurralde Historikoaren konpetentzia
forala diren gizarte zerbitzu espezializatuak edota arretan intentsitatea behar duten zerbitzuak
kudeatzen ditu.
IFBS-ek genero indarkeria pairatzen duten emakumeei arreta zuzena emateko lau baliabide
dituzte: harrera pisuak, eskuhartze psikoedukatiboko Zerbitzua eta gizarte akonpainamendua,
espezializatutako

Arreta

psikosoziala,

eta

genero

indarkerian

espezializatutako

Arreta

soziojuridikoa.
IFBS-ek igorritako datuak ikertu ostean, ohartu gara 2013-2015 urteen tartean erakunde
horrek Kuadrillako 48 emakumeri eman diola arreta.
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3. Grafikoa. IFBS-ek 2013-2015 bitartean arreta emandako emakumeen totala, N=48

Iturria: IFBS-ek emandako datuetatik abiatuz, guk sortutako grafikoa

3. Grafikoan beha daitekeen gisan, IFBE-k arreta emandako Kuadrilla honetako emakumeen
kopurua %25 jaitsi da 2015ean. Arreta jaso duten emakume hauek, guztira, Añanako
Kuadrillako emakumezkoen biztanleriaren %1,2-a osatzen dute, hortaz, datu nahiko altua da,
kontutan izanik IFBS-ek eskainitako datuak soilik ditugula eta ez esku-hartze zuzeneko
gainontzeko zerbitzuenak.

4. Grafikoa. N=48. IFBS-ek 2013-2015 bitartean arreta emandako emakumeen
totala, adinaren arabera, N= 48.

Iturria: IFBS-ek emandako datuetatik abiatuz, geuk sortua
4. grafikoak adierazten duen bezala, arreta jaso duten emakumeen erdiak baino gehiagok
(%55) 19 eta 41 urte bitartekoak dira, eta heren bat baino gehiagok (%37), 42 urte baino
gehiago ditu.
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Nabarmentzekoa da, 65 urtetik gorako emakumeak Kuadrillan bizi diren emakumeen %20-a
izanik, IFBS-ek arreta emandako emakumeen artean soilik %8-a osatzen dutela adin-tarte
honetako emakumeek. Errepresentazio baxu hau arrazoi ezberdinengatik gerta daiteke,
batetik, gerta daiteke nagusien artean indarkeria hain normalizatua egote non emakumeek ez
duten laguntza eskatzen, eta bestalde, fenomeno hau eman daiteke gizarte zerbitzuek ez
dituztelako emakume nagusiek pairatzen dituzten indarkeria kasuak antzematen.

5. Grafikoa. IFBS-ek 2013-2015 bitartean arreta emandako emakumeek zenbat
denboran zehar jasan duten tratu txarra, N=48

Iturria: IFBS-ek igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua
5. grafikoaren bidez azter daiteke emakumeen %44ak 10 urte baino gehiago zeramatzala tratu
txarrak pairatzen, honek Kuadrillan indarkeria kronifikatu egiten dela ohartarazten digu.
Datu horiek emakumezkoen adinarekin (6. grafikoa) bateratzen badugu, aipagarria da
emakumeen adina handituz doan heinean, tratu txarrak are eta luzaroago mantendu izan
direla. Datu estatistiko honi, 20 edo 30 urtez tratu txarrak pairatu izan dituzten 60 urtetik
gorako emakumeen zenbait kasu gehituz gero, gure susmoa baieztatzen da. Hain zuzen ere,
batetik, indarkeriaren kronifikazioa eta normalizazioa gertatzen da, eta bestetik, kolektibo
honek jasaten dituen indarkeria kasuen kopuru oso txiki bat soilik dago erregistraturik.
Bestalde, aztergarria da ez jakitea IFBS-ek arreta emandako 18 urtetik beherako eta 65 urtetik
gorako emakumeen %25-ak zenbat denboran zehar jasan zituzten tratu txarrak.
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6. Grafikoa. IFBS-ek 2013-2015 urteen bitartean arreta emandako emakumeek tratu
txarrak jasandako iraupena, N=48

Iturria: IFBS-ek igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua

7. Grafikoa. IFBS-ek 2013-2015 urteen bitartean arreta emandako emakumeak euren
jatorriaren arabera,
N=48

Iturria: IFBS-ek igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua
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Arreta emandako 48 emakumeen artean, 34 bertakoak dira eta 15 atzerritarrak. Azken horiek
Kuadrillan bizi diren emakume atzerritarren (272 dira guztira) %5-a dira, beraz, kolektibo
honek jasaten dituen tratu txar kopurua handia dela nabarmentzen da.
Bestalde, emakume atzerritarrek Kaudrillan bizi diren emakumeen (4.077 emakume daude
guztira) %6,7 dira, eta IFBS-ek arreta emandako emakume unibertsoan euren presentzia
%29-a da, hau da, euren presentzia emakumezko biztanleriaren unibertsoan duten pisua baino
4 bider handiagoa da.
Kontuan izanik, IFBS-ek arreta emandako emakume atzerritarren kopurua horren handia dela,
eta atzerritar emakumeen kolektiboak tratu txarrak jasotzeko duen intzidentzia maila altua
dela ikusirik, kolektibo honi tratu txarrak antzeman eta horien inguruan sentsibilizatzeko
aparteko arreta emateko beharra antzeman dugu , izan ere, emakume hauek egoera
kalteberagoan baitaude.
IFBS-ek arreta emandako emakumeen %85-ak genero indarkeria pairatu zuen eta %15-ak
etxeko indarkeria.

8. Grafikoa. IFBS-ek 2013-2015 bitartean arreta emandako emakumeak, indarkeria
motaren arabera,
N=48

Iturria: IFBS-ek igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua

IFBS-ek arreta emandako emakumeen %53-ak tratu txar psikologikoak jasan zituen, halere,
aipatu beharra dago datu hauek benetan askoz altuagoak direla, izan ere, tratu txar fisikoak
jasaten zituzten emakumeen gehiengoak ez zuen erregistroan jartzen tratu txar psikologikoak
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ere jasaten zituenik. Kontutan hartu behar da, indarkeria fisikoa existitzen denean indarkeria
psikologikoa ere egon ohi dela, oso zaila baita indarkeriazko harreman bat eraso fisikoetatik
eraikitzen hasi izana.
9. Grafikoa. IFBS-ek 2013 eta 2015 bitartean arreta emandako emakumeen totala,
pairatutako tratu txar motaren arabera, N=48

Iturria: IFBS-ek igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua

9. grafikoak adierazten dituen gainontzeko erasoak, nahiz eta portzentaje txikiagoak izan,
garrantzi handikoak dira. Indarkeria ekonomikoa, sexuala eta soziala aurrekoak baino
zailagoak izan ohi dira detektatzeko; indarkeria ekonomikoaren kasuan, adierazle argiak egon
arren, horietaz ez ohartzea oso ohikoa da, emakumeek bizi duten prozesuan izaten dituzten
beste beharrizan ekonomiko batzuekin nahasten baitira askotan, eta gainera, emakumeek ere
ez dituzte genero indarkeria bezala sentitzen, beraz horrek ere konturatzerako orduan
zailtasunak sortzen ditu.
Indarkeria soziala detektatzea oraindik ere zailagoa da, horren adierazleak emakumeek
kontatzen dituzten istorioetan era ez nabarmen batean edota bigarren planoan azaltzen
baitira. Eta indarkeria sexualari dagokionean, zalantzarik gabe, emakumeei hitzez adieraztea
gehien kostatzen zaien indarkeria mota da, eta gainera, sexu-indarkeria bikotekideak egina
denean emakume askok ez dute erasotzat hartzen.
Aipatutako

arrazoi

guztiengatik

uste

dugu

indarkeria

ekonomiko,

sexu-indarkeria

eta

sozialaren ehunekoak 9. grafikoan adierazitakoak baino handiagoak direla errealitatean.
Oinarrizko gizarte zerbitzuek arreta handiagoa jarri beharko lukete indarkeria mota horiek
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detektatzeko orduan, eta gizartean ikustarazteko ahalegin handiagoak egin beharko lirateke,
indarkeria mota horiek antzematea errazago izateko.
IFBS-ek arreta emandako 48 emakumeetatik, %46-ak, hau da, 22 emakumek, salaketa jarri
zuten. Salaketa tartekatutako kasu batzuen ebazpenaren berririk ez dugunez, ezagutzen
ditugun 21 kasuak soilik hartuko ditugu kontuan gaia lantzerakoan.
10. Grafikoa. IFBS-ek 2013 eta 2015 bitartean arreta emandako emakumeak,
kautelazko neurriak izan zituztenak,
N=21

Iturria: IFBS-ek igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua

Salaketa jarri zuten emakumeen %76-ak kautelazko neurriren bat lortu zuen, baina aldiz,
%24-ak ez zuen neurririk lortu.
Salatu zutenen %43-ari babes-agindu bat eman zieten, aipatutako neurri hori, mota penal edo
zibileko neurri bat da, hau delitu edota faltaren bat gauzatu denaren adierazle nabarmenak
daudenean ematen da. Beti ere, delitu edo falta hori beste pertsona baten bizitzaren, bere
segurtasun fisiko edo moralren, askatasun sexualaren, askatasunaren edota KZ-ren6 173.2.
artikuluan aipatutako pertsonaren baten segurtasunaren aurka doanean. Babes-aginduek
izaera penal edota zibileko hainbat neurri ezberdin barneratu ditzakete7, besteak beste
urruntze agindua izan daiteke, nahiz eta azken hori babes-agindutik at ere eman daitekeen.

6 Abenduaren 28ko, 1/2004 Lege Organikoaren 62 artikulua, Genero Indarkeriaren Babeserako Neurriak; Epaiketa
Kriminaleko Legearen 544 hirug. artikulua.
7 Genero indarkeriaren biktima izan diren emakumeen eskubideen gida. Osasun Ministerioa, Gizarte Zerbitzuak eta
Berdintasuna. 2016ko ekainean eguneratua.
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Salatu zuten emakumen %19-ak urruntze-agindua eskuratu zuen. Neurri horrek erasotzailea
biktimarengandik urruntzea ezartzen du biktimaren segurtasun fisiko eta morala ziurtatzeko
baliabide gisa8.

Kasuen %14-an, emakumea babesteko erasotzaileari kartzela zigor prebentiboa9 edota behinbehinekoa ezarri zitzaion. Neurri hori kasu berezietan eman ohi da, eta hainbat ezaugarri bete
behar ditu, besteak beste, babes-aginduan hartutako neurriren bat bete ez izana, adibidez,
erasotzaileak urruntze-agindua bete ez izana.
Datu hauen analisiak, oraindik ere emakumeek salatzeko orduan erreparoak dituztela
baieztatzera garamatza. Eta hala da, izan ere, IFBS-ek arreta eskainitako emakumeen
gehiengoak (%54) ez zuten salaketarik tartekatu, eta nahiz eta salatu dutenen artean 4tik 3
emakumek kautelazko neurriren bat lortu, ez da ahaztu behar indarkeria egoerak oso
nabarmenak direnean jartzen direla salaketak.
11. Grafikoa. Emakumeek IFBS-ren baliabideak erabaki dituzten aldi totalak,
N=56

Iturria: IFBS-ek igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua

8 Abenduaren 28ko, 1/2004 Lege Organikoaren 62 Artikulua, Genero Indarkeriaren Babeserako Neurriak; Epaiketa
Kriminaleko Legearen 544 Artikulua.
9 503 bis artikulua, Epaiketa Kriminalerako Legea.
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Grafiko honek IFBS-ek arreta eskaini dieten Añanako Kuadrillako 48 emakumeek baliabide
horiek zenbat aldiz erabili dituzten adierazten du: emakume eta ardura duten pertsonentzako
harrera pisuak, esku-hartze sozio-hezitzaile eta

akonpainamendu sozialerako zerbitzua,

espezializatutako arreta psikosoziala eta espezializatutako arreta soziojuridikoa.

Harrera pisuak
IFBS-ek 20.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrien esku uzten ditu 9 plazako etxebizitzak,
genero indarkeria era zuzen batean jasan duten biktimei arreta emateko. Horrez gain, Arabako
Foru

Aldundiak

beste

udalerriekin

zenbait

hitzarmen

sinatuta

dauzka,

bertan,

beste

udalerrietatik datozen genero indarkeriako biktimak onartzeko. Pisuetako batek 5 plaza ditu
eta beste pisuak 610.
2013 eta 2015 bitartea IFBS-ek eskaintzen dituzten baliabideen artean Añanako Kuadrillako
emakumeek erabilitakoetatik, %11 izan da baliabide honi dagokiona. Bestalde, emakume
horien ardurapean zeuden adingabekoek ere erabili izan dituzte harrera-pisu horiek. Hori ez da
bat ere arraroa, IFBS-ek

denbora tarte horretan arreta emandako emakumeen %83-a ama

baita, nahiz eta euren seme-alaben adinari buruz ez dakigun ezer.

Esku-hartze Psikosozioedukatiboa eta Akonpainamendu Sozialerako Zerbitzua
Zerbitzu hau harrera pisuan egonaldian egondako pertsona guztiei eskaintzen zaie, bai
egonaldian zehar eta ondoren ere bai. Genero biolentzia pairatu izan duten emakume eta
haurrei zuzendutako zerbitzu bat da, bai hauek beraien etxean bizi edo beste egoitza mota
batean bizi direnean, beti ere, babes agindu bat dutenean, eta baita

honen aurretiko eta

geroko prozesuetan.
Hezkidetza eta babes harreman batean oinarritzen da, eta emakumearekin hitzartutako Arreta
Pertsonalizatuko Planaren arabera, bere segurtasun pertsonala bermatzera zuzendu daiteke,
bere berreskuparen integrala hobetu lezake, genero indarkeriari aurre egiteko bere estrategiak
indartu litzake, krisi-pertsonaleko uneetan babesa eman, bere autonomia pertsonala eta
gaitasun sozialak maneiatzea eta jakintzak, trebetasunak eta errutinak susta litzake.
Zerbitzuaren ordutegia, iraupena eta intentsitatea beti pertsonalizatua izaten da.

10 Genero indarkeria jasan duten emakume biktimei zuzendutako prestazio eta laguntzen katalogoa. Eusko Jaurlaritza.
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Zerbitzu honek, 2013 eta 2015 bitartean Añakako Kuadrillako emakumeek IFBS-k eskaintzen
dituen zerbitzuetatik erabili dituztenen %20-a suposatzen du. Ehuneko honek ez ditu kontutan
hartzen adingabe batzuek ere zerbitzu hau erabili izana, nahiz eta jakin badakigun erabili izan
dutela.
Espezializatutako arreta psikosoziala
Zerbitzu honek genero indarkeriaren biktima izan diren emakume eta adingabeei arreta
eskaintzen die, baita gizonezko erasotzaileei, eta zeharkako biktimei ere. Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen bidez kudeatzen da zerbitzu honetarako sarbidea, hala ere iniziatiba propioz edota
beste erakunde batek bideratuta ere jo daiteke ( hala nola, polizia, osasuneko arreta, buruko
osasuna, hezkuntza zentrua, biktimarentzako arreta zerbitzua, babes agindua, etab.).
Erabilerari erreparatuta ezkero, erabileraren gehiengoa biltzen du, totalaren %66-a, horrez
gain, zerbitzu hau da erabilgarri dauden baliabide guztien artean pertsona kopuru handienari
arreta eskaintzen diona, bai emakumeei, baita adingabeei ere. Aipatutako denbora tartean, 4
erasotzailek, eta zeharkako 6 biktimek (senitartekoek) erabili dute.
Arreta soziojuridikoa
Zerbitzu

honek,

alde

batetik,

emakumeei

aurre

prozesuari,

familia

zuzenbideari

eta

emakumeen aurkako indarkeriari buruzko orientazio juridikoa eskaintzen die; eta bestetik,
genero

indarkeria

kasuaren

prozesu

juridikoen

jarraipena

egiten

du.

Azken

horrek

akonpainamendu juridiko gisa funtzionatzen du, eta interesdunaren eskariz, kasua konplexua
denean edota pertsonaren zaurigarritasun egoerak hala eskatuta jartzen da martxan.
11. grafikoak adierazten duen %3-ak zerbitzu hau prozesu juridikoen jarraipenak egiteko
erabilia izana adierazten du, ez baitugu emakumeek orientazio juridikoa jasotzeko burutu
dituzten kontsulta kopurua adierazten duten daturik.
4.2. Ertzaintzak eta SATEVI-k igorritako datuak
SATEVI Eusko Jaurlaritzaren informazio eta arretarako gizarte zerbitzu aditu bat da. Honek,
izaera autonomoa eta doakoa dauka, urteko 365 egunetan zehar 24 orduko arreta eskaintzen
du eta 900 840 111 zenbakiaren bidez. Zerbitzua hau genero indarkeria, etxeko indarkeria,
edota

sexu-erasoak

jasan

dituzten

biktimei

bideratuta

dago,

eta

babes

emozionala,

informazioa eta orientazioa eskaintzen diete; biktimaren inguru-hurbileko senitarteko eta
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babes eremuko pertsonek ere jo dezakete bertara, baita baliabide komunitarioetan lanean
dihardutenek ere. Azken lau urteetan zerbitzu honek lau dei jaso ditu.

Bestalde, azken urteetan, Añanako Kuadrillan Ertzaintzak zabaldutako espediente berri
kopurua igo egin da. 2016an izandako kasu kopuruak jada 2013koak bikoizten zituen, datu
honek IFBS-ek eskainitako zerbitzuen erabileraren beherakadarekin (3. grafikoan adierazten
dena) kontraesana sortzen du. Ezberdintasun honek zera adierazten du, Ertzaintzara hurbildu
diren emakume batzuk ez direla arretarako zerbitzuetara espezializatuak gerturatu.

12. grafikoa. 2013 eta 2016 bitartean Ertzaintzak zabaldutako espediente berriak,
N=52

Iturria: IFBS-ek igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua.

Jarraian Ertzaintzak zabaldutako espediente berrien datuak ikusiko ditugu, pairatutako
indarkeria motaren arabera sailkaturik.
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13. grafikoa. Ertzaintzak 2013 eta 2016ko ekaina bitartean zabaldutako espediente
berriak, indarkeria motaren arabera, N=52

Iturria: IFBS-ek igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua.
Azkenik, Ertzaintzak biktimizazioei

11

buruz jasotako datuetan, bai egungo bikotekideek edota

bikotekide ohiek eragindako kasuak, eta baita familiarteko

indarkeria12 edota etxeko

indarkeria kasuak biltzen ditu; indarkeria mota hauetatik lehenik aipatu ditugun horiek
gehienak izanik.
2. Taula. Añanako kuadrillan emakumeen aurkako indarkeriarengatik
emandako biktimizazioak
(N=55)
2013

2014

2015

2016,ekaina

8

11

12

13

1

2

4

4

9

13

16

17

Bikotekideak/Bikotek
ide ohiak eragindako
indarkeria
Familia barruko
indarkeria
GUZTIRA

Iturria: Ertzaintzak igorritako datuetatik abiatuz, guk sortua
Ertzaintzak zabaldutako espedienteei buruzko datuek, eta baita biktimizazioei buruzko datuek
ere, adierazten dute Añanako Kuadrillan existitzen den indarkeria urtetik urtera gero eta
nabariagoa dela; batik bat bikotekideak edota bikotekide ohiak eragindakoak.
11 Biktimizazioek erasoen kopuru totala adierazi nahi dute, emakume berberak hainbat biktimizazio jasan dezake.
12 Familiarteko indarkeriak, bikotekideak edota bikotekide ohiak izan ezik, familiako beste edozein kidek eragindako
indarkeria adierazten du.
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4.3. Emakumeen ibilbideak
Datuak biltzerakoan izandako zailtasunak kontutan harturik, 2013-2015 urteetan zehar
Kuadrillan existitzen diren hainbat zerbitzuetara laguntza eske joan diren emakumeen datu
estimatua kalkulatu genezake. Denbora-tarte horri hartu dugu kontuan, zeren, ez ditugu
eskuratu 2016ko zerbitzu guztien datuak, baina baditugu aurrez aipatu dugun denbora-tarte
horretako datuak.
IFBS-ek emandako informazioaren arabera, baliabideren batek arreta emandakoen artean 22
emakumek jarri zuten salaketa. Kopuru horri Ertzaintzan genero indarkeriagatik tartekatutako
salaketa kopuru osoari

kentzen ezkero (28), emakumeek jarraitutako bi ibilbide izango

ditugu: polizial bezala deitu duguna, emakume horiek salaketa bidera jotzen dute zerbitzu
berezietara gerturatu gabe, ahala ere, ibilbide hau jarraitzen duten emakumeek beraien
udalerriko oinarrizko gizarte zerbitzuen arreta jaso ahal izan dute; eta ibilbide mistoa, non
emakumeek salaketa jartzeaz gain, zerbitzu sozial bereziak erabiltzen dituzten. Beste ibilbidea,
“IFBS ibilbidea” deiturikoa, IFBS-ek eskaintzen dituen zerbitzuetara hurbildu diren emakumeen
ibilbidea da, baina salaketarik jarri ez dutenena.

Esan genezake, 2013-2015 urte bitartean 47 emakume direla indarkeria pairatu eta
zerbitzuren batera laguntza eske hurbildu direnak.
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14. Grafikoa. 2013-2015 bitartean genero indarkeriako biktimei babesa emateko
ibilbideak. N=47

Iturria: Ertzaintzak igorritako datuetan oinarrituz, geuk sortua
Gehiengoak (%47) ibilbide mistoa jarraitu du, hau da, salaketa tartekatu du, baina aldi berean
horretarako existitzen diren zerbitzu bereziak erabili ditu; %40-ak bere ibilbidea jarraitzea
erabaki zuen salaketarik tartekatu gabe, baina arreta psikologikorako zerbitzuak erabiliz. %13ak soilik erabaki zuen salaketa jartzea, zerbitzu espezializaturik erabili gabe.
Datuen zehaztasun handiagorik ez dugunez, ez dakigu zein den emakumeek hasierako unean
jotzen duten errekurtsoa, eta nola antolatzen den horien joan-etorria zerbitzu ezberdinetan,
ahala ere baieztatu ahal dugu, zerbitzu publiko batera babes eske joaten diren hamar
emakumeetatik seik, bere ibilbidean zehar uneren batean salatu egingo duela.
5. LANGILE TEKNIKARIEN IRITZIA
Datuak ikusirik, indarkeria pairatzen duten emakumeekin esku-hartze zuzena duten langile
iritzia jakitea garrantzitsua da, baita zonaldeko beste udal departamenduen iritzia kontutan
hartzea ere.
5.1. Zuzeneko esku-hartzeko zerbitzuak
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak eta osasun langileak Añanako Kuadrillan indarkeria pairatzen
duten emakumeekin zuzenean esku-hartzeen dutenak dira. Orotara, 8 pertsona elkarrizketatu
ziren, horietatik 3 Kuadrillako udalerrietako arduradun diren gizarte langileak.
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5.1.1. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
Zerbitzuaren egitura
Gizarte langileak udal funtzionarioak dira, hauek udaleko gizarte zerbitzuei atxikiturik daude.
Udaletxeen eta Arabako Foru Aldundiaren arteko lankidetzarako hitzarmen baten bitartez.
Kuadrillan 3 gizarte langile daude, hauek 10 udalerrietako beharrak bete behar dituzte, beraz,
udalerrien

testuinguru

geografikoaren,

biztanleriaren

eta

dituzten

baliabideen

arabera,

udalerriak zatikatzen dituzte beraien artean.
Gizarte langileek arreta eskaintzen duten udalerrietan bulegoa dute, baina beharrezko ikusten
dutenean biztanle-eremuko nukleoetara gerturatzen dira etxez-etxeko zerbitzua emanaz.
Bestalde, beraiek lan egiten duten bulegora pertsonaren bat gerturatzea beharrezkotzat
hartzen badute, bertaratze hori bermatzeko, horretarako dauden zerbitzuetara jotzen dute.
Indarkeria matxistaren inguruko balorazioa
Gizarte langileen ustetan, aurreko urteekin alderatuz, gaur egun, arazo honekiko sentsibilitate
handiagoa dago, bai ordezkari politiko eta polizien partetik, eta baita herritarren aldetik ere.
Beraien esanetan, gaur egun, genero indarkeriari ematen zaion erantzunaren azkartasuna da
aldaketa horren adierazle nabarmenetako bat, izan ere, egun, emakume bat indarkeria
egoeran aurkitzen denaren susmoa azaldu bezain pronto baliabide guztiak jartzen dira
martxan, eta lehen, aldiz, kasua oso nabarmena izan behar zen eskuhartzeren bat egoteko.
Nahiz eta, biktima diren emakumeek jasotzen dituzten laguntzen inguruan edota banatzeprozesuetan

alegiazko

denuntzien

inguruan

mito

asko

egon,

uste

dute,

gaur

egun,

lehengoarekin alderatuz, arazoa era egokiago batean lantzen dela.
Jakin badakite herritarrek zalantza asko izaten dituztela indarkeria egoera bat era zuzen
batean salatzeko, bai gertatutakoaren inguruan ziurtasun osoa ez dutelako edota emakumeak
espresuki hala eskatu duelako. Hala ere, uste dute jendea aktiboagoa izan beharko litzatekeela
balizko indarkeria egoerei buruz informatzerako orduan eta salaketaren ardura euren gain
hartu

beharko

luketela

deritze,

ardura

hori

ziurgabetasun

egoera

handian

dagoen

emakumearen gain jarri beharrean.
Uste dute, egun, indarkeria pairatzen duten nekazal eremuko emakumeei ez zaiela lehen
bezain beste estigmatizatzen, eta kasu gehienetan, erasotzailea dela jendeak nabarmentzen
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duena. Halere, badaude salbuespen batzuk , adibidez emakume musulmanen kasuak, euren
bizipenak gainerako guztienak baino askoz ere latzagoak dira, izan ere, oraindik, euren
komunitate hurbilak eta euren familiak estigma handiak paratzen ditu. Kasu horietan, gero eta
emakumezko gehiagok nahi die bizi duten indarkeriari amaiera eman, baina, duten babes falta
dela eta egoera larritu egiten da, eta emakumeak ez dira gai izaten euren senideen eskutik
jasaten duten presioari eusteko.
Azkenik, aipatzen dute hainbat herrietan lan egiteak “besteek zer esango dutenaren” beldur
ziren emakumeekin lan egitea erraztu duela.
Biktimei eskainitako arretari buruzko informazioa
Gizarte langileek ohartzen dute eurengana iristen diren genero indarkeria kasuak oso
agerizkoak izaten direla, kasu hauetan indarkeria fisikoa izaten baita tarteko; halaber,
bestelako indarkeria motak gizarte langileek antzematen ohi dituzte, hala nola, etxeko
biolentzia edota biolentzia ekonomikoa. Kontuan izan behar da, azken indarkeria mota hauek
ikusteko zailtasun handiagoak izaten dituztela hauek pairatzen dituen pertsonek, izan ere,
biolentzia familian txertatu eta normalizaturik dagoenean ea ezinezkoa da familiaren parte den
inork antzematea, beraien artean harremantzeko ohiko modua baita.
Bestalde, ohartu dira herriko jendeak indarkeria kasuen berri ematen duenean, gehienetan
etorri berri diren familiei buruz egiten dutela, eta aldiz, herrikoen artean dauden familia
loturek, gai honen inguruan gizarte langileekin hitz egiterako orduan eragozpenak sortatzen
ditu. Horrexegatik, uste dute errazagoa dela indarkeria kasuen berri izatea udalerri handietan,
Langraiz Okan esaterako, udalerri txikietan indarkeria ezkutatzeko gizarte presioa handiagoa
baita.
Oraindik ere, ezohikoa da indarkeria bizi duten emakumeak zerbitzuetara hurbiltzea laguntza
eske. Are gehiago, ohikoena, emakumezkoak zerbitzuetara bestelako eskaera batzuk egitera
hurbiltzea da eta horrek langileei emakumezko hauek bizi dituzten balizko egoerei buruz
susmoak piztea, edota hurbileko senitartekoren batek komunikatzea.
Langileek indarkeria egoera detektatu eta emakumeekin hitz egiten dutenean, hauetako askok
pairatutako indarkeriari garrantzia kendu edota justifikatu egiten dute; beste batzuek, bizi
duten indarkeriaz jabeturik egoera horretatik irtetzeko lagungarri izan ahal zaizkien baliabide
ekonomikoak, enplegua edota etxebizitza eskatzen dute. Gizarte langileak emakumezko
batzuek indarkeria harremanetan behin eta berriz jausteko duten joeraz kezkaturik daude.
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Arretarako eta koordinaziorako baliabide interinstituzionalak
Harrerako pisuei dagokienez, gizarte langileek aipatzen dute horrelako pisu gehiago egon
beharko liratekeela, horren bidez, emakumeak euren etxebizitzetatik irtetzea erraztuko
bailitzake, eta hauetan 24 orduako akonpainamenduko zerbitzua eskaini beharko litzatekela
deritze, izan ere, hasierako une horietan bakarrik egoteko adina indarrik ez duten emakumeak
ere egon badaude.
Epe luzerako etxebizitza baten beharra ere ikusten dute, harrera pisuetan egonaldia hiru
hilabetetakoa baita (hiru hilabete gehiago luzatzeko aukerarekin, edo gehiago beharrezkoa
izango balitz) eta kasu askotan, emakumeak pisua uzteko eta beraien ibilbidea jarraitzeko
prest

dauden

arren,

ez

da

existitzen

beraien

baldintza

ekonomikoekin

bat

datorren

etxebizitzarik.
Esku-hartze

psiko-hezigarri

eta

genero

indarkeriaren

biktimentzako

akonpainamendu

sozialaren zerbitzuak egiten duen heziketa eta akonpainamendu soziala oso egoki baloratzen
dute gizarte langileek.
Laguntza psikologikoa emateko zerbitzua zerbitzu prestazio kontratu bidez kudeatzen da,
kontratu hau adituta den entitate batekin (Zutitu, S.L.-ekin) sinatzen da eta, gizarte langileen
iritziz, balorazioak egiterako orduan oso ona eta azkarra da. Kasuren batean atzerapenen bat
gertatu dela ere aipatzen dute, baina behin emakumea zerbitzura iristean, esku-hartzea oso
ona da eta erabiltzaile gehienek oso ongi baloratzen dute.
Zerbitzu juridikoa, 2016tik Forak Hegoak izendapena duen zerbitzuaren barne dago (zerbitzu
psikologikoa bezala), eta entitate espezializatu berberak kudeatzen ditu. Emakumeei hasierako
informazio legala ematen dien zerbitzu egokitzat baloratzen dute.
Lan-formakuntza baliabideetara jotzerakoan nekazal eremuan bizi diren emakumeek zenbait
oztopo izaten dituzte: alde batetik, garraio publikoak oso urriak dira eta emakume guztiek
ordaindu ezin dute kostu hau ordaindu, eta bestetik, adin txikikoen zaintza eta lanformakuntza uztartzea ezinezkoa egiten zaie. Horrez gain, zenbait lan-formakuntza ezin dira
nekazal eremura eraman, bertako eraikinek ez baitituzte horiek garatu ahal izateko behar
diren baldintza logistikoak betetzen. Arrazoi horrengatik, beste Kuadrilla batzuetako zerbitzuak
erabili behar izan dituzte noizbait, edota beste komunitate autonomo batzuetakoak.
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Nekazal eremuan garraio-zerbitzu publikoa oso urria da, eta herri batzuetara iritsi ere ez da
egiten; emakume batzuek ez dute automobilik eta zerbitzu horiek kokatuta dauden lekura joan
ahal izateko beste pertsona batzuekiko menpekotasuna izan ohi dute. Gizarte langileek
aipatzen dute Gasteizen dauden baliabideetara joan ahal izateko emakumeek garraio
zerbitzuren bat behar dutela, inoren menpe ez egoteko edota egun guztia bidean ez galtzeko
(kasuren batean zerbitzua ukatu dute, hainbeste ordu etxetik kanpo egotea ezin zutelako
argudiatu).
Aipatutako egoera horien eraginez, emakumeek beraien prozesua bertan behera ez usteko,
langileek akonpainamendurako ahalegin handiagoak burutu behar dituzte. Beraz, langileek
aipatzen dute komenigarria izango litzakela nagusientzat existitzen den Gurutze Gorriko
zerbitzua emakumeei ere zabaltzea, edota kotxe batean gerturatzea baliabideetara. Lehenengo
kasuan kostuak oso urriak izango ziren, jada existitzen den zerbitzu bat baita, gainera, kotxe
hori oso tarteka erabiliko litzateke eta Gurutze Gorriko langileek maneiatuko lukete.
Gizarte langileek genero indarkeri kasuak euren ardura izateari uztea eskatzen dute, beraiek
honako hau proposatzen dute: beraiek ere kasuak detektatzen jarraitu arren, disziplina
anitzeko talde bat izatea nekazal eremu osoan arreta emango dutenak. Proposamen hori
egiten dute, zeren, iristen zaizkien arretarako eskariz gainezka sentitzen baitira; halaber, uste
dute disziplina anitzeko talde hori beraiekin ondo koordinatu beharko litzatekeela kasuen
jarraipen egokia eman ahal izateko.
Ildo beretik jarraituz, IFBS-ko babes psikologikorako zerbitzuko psikologoaren eskuhartzea
oso modu egokian baloratzen dute, hau genero indarkeriaren arloko pertsona erreferentetzat
hartzen dutelarik oinarrizko gizarte zerbitzuek.
Azkenik, beste zerbitzuekin (ikasketxeak, osasungintza) duten koordinazioa orokorrean egokia
dela iruditzen zaie. Ertzaintzarekin duten koordinazioa ere egokia da, beharrezko direnean
azaltzen dira eta behar den bezalako arreta ematen diete emakumeei.
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5.1.2. Osasungintzako langileak
Zerbitzuaren egitura
Añanako Kuadrillan lehen mailako arretako lau unitate daude, euren artean loturarik gabekoak.
•

Zuiako Iparraldeko taldeak Gorbeialdeko eta Añanako Kuadrillei eskaintzen die
arreta; azken horrek mediku eta erizain bat ditu.

•

Espejoko Valles 1 taldea, emakumezkoak diren 3 medikuk eta beste horrenbeste
gizonezko medikuk, emakumezkoak diren 2 erizainek eta beste 2 gizonezkok, eta
administrari batek osatzen dute. Horrez gain, Iruña Okako taldearekin partekatzen
duten pediatra bat ere badute.

•

Iruña Okako taldea, emakumezkoak diren 2 medikuk eta beste 2 gizonezkoak
direnek, 2 emakume erizainek eta 2 gizonezko erizainek, eta administrari batek osatzen
dute. Espejoko Valles 1 taldearekin batera, pediatra bat dute.

•

Valles 2 taldeak 5 mediku emakume eta 2 mediku gizon ditu (horietatik bat lanaldi
erdian dago eta La Bastidarekin elkarbanatzen dute), 4 erizain, eta horiez gain, lanadi
erdira La Bastidarekin elkarbanatzen dituzten 2 erizain, pediatra bat eta administrari
bat ditu.

Talde gehienen arretarako ordutegia 8:00etatik 15.00tara izan ohi da, eta guardia zerbitzua
duenarentzat 15:00etatik hurrengo goizeko 8:00ak arterakoa, asteburuak barne. Langraiz
Okak, ordutegi ezberdina du, astelehenetik ostiralera 8:00etatik 20:00tare ematen du arreta,
eta asteburuetan 9:00etatik 14:00etara. Ordu horretatik aurrera EAG-k (Punto de Atención
Continuada/ Etengabeko Arreta Gunea) ematen du arreta, Gasteizen.
Iruña Okako osasungintzako langileek emakume biktimentzako dauden errekurtsoei eta hauen
funtzionamenduari buruzko heziketa jaso dute, jarraibide juridiko batzuk ere eman zizkieten
eta Osakidetzako protokoloa azaldu zieten. Gainerako taldeek aipatutakoaren arabera, azken
urte hauetan ez dute genero-indarkeriari buruzko inolako heziketa espezifikorik jaso. Gogoan
dute, duela urte batzuk 2011n Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Deparamendutik
martxan jarri zen, Zaindu programako ikastaroa jaso zutena, hau Osakidetzarekin elkarlanean
burutu zuen Eusko Jaurlaritzak eta 2013an bukatu zen. Programa hori osasungintzako langileei
zuzendua zegoen, hauek osasun zerbitzuetara hurbiltzen ziren balizko genero indarkeriako
biktima zuzenak identifikatzen ikas zezaten, horren bidez tratu txarrengandik eratorritako min
errealak (fisikoak, psikologikoak, psikiatrikoak) aipatzen ez zituztenean ere, balizko indarkeria
matxistako biktima bezala sailkatu ahal izateko.
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Osasungintzako langileak gai honetan formakuntza eskatzen ari dira duela urte batzutatik,
baina gai honetan egin diren zenbait ikastaroren berri ere ez zaie eman garaiz eta hauen berri
izan dute behin eman eta gero. Formakuntza osasungintzako langileentzat soilik izan ohi da,
baina behin behineko langileek ez dut hauetara joateko aukerarik. Administrazioko langileek
ere ez dute aukerarik gai honen inguruan formakuntza jasotzeko.
Osasungintzako langileek aipatutakoaren arabera, espazio egokiak dituzte emakume biktimei
arreta emateko, era pribatuan arreta eskaintzeko zenbait gela baitituzte. Osakidetzak gainera,
telefono bidezko itzulpen zerbitzu bat ere badu, hizkuntza ezberdinetan arreta eskaini ahal
izateko; nahiz eta, ez duten sekula zerbitzu hori erabili, uste dute, arretarako ez dela batere
praktikoa, eta hain delikatua den egoera baterako hotzegia dela deritze. Kasuren batean
itzulpen arazoari aurre egin ahal izateko Googleko itzultzailea erabili dute, edota emakumeari
laguntzen ari zen pertsonak egin ditu itzulpenak.
Iruña Okako zentroan, bestelako mugimen-gaitasuna duten pertsonek ez dute urgentzia
geletara iritsi ahal izateko behar bezalako sarbiderik, are gehiago, urgentzietako esku-oheekin
ere ezin da behar bezala iritsi gela horretara. Añanako Gesaltzetako eta Bergendako
zentruetako sarreran zenbait eskailera daude, gurpildun aulkien joan-etorria oztopatzen
dutenak.
Indarkeria matxistari buruzko balorazioa
Osasungintzako langileek uste dute, orokorrean, indarkeria matxistak uste dena baino gizarte
errekonozimendu txikiagoa duela, eta ETA-ren terrorismoarekin alderatzen dute, izan ere,
talde terroristak indarkeria matxistak baino pertsona gutxiago erail ditu, eta aldiz, mediatikoki,
politikoki eta sozialki askoz gehiago zabaldu eta landu den gai bat da. Aipatzen dute ETA-k
eraildako biktimek bai lehen eta baita egun ere, indarkeria matxistako biktimek ez duten
gizarte aitortza dutela.
Bestalde, osasungintzako langileek belaunaldi gazteenetan matxismoa era nabarmenago
batean antzematen dute, horren erantzule emakumeak direla uste dute, beraien ardura baita
seme-alaben heziketa, eta uste dute tratu txarren aurrean ziurgabetasun egoera handiena
dutenak udalerriko nagusienak direla.
Adierazten dute udalerri mailan ez direla ekintza asko egiten indarkeria matxistaren edota
berdintasunaren inguruan gizartea sentsibilizatzeko, eta aparteko kasu gisa, Kuartangoko
animatzaile soziokulturalak burutzen duen lana aipatzen dute, herrian berdintasunaren aldeko

Elaborado por Sortzen Consultoría

Página 36

INDARKERIA MATXISTAREN EGOERAREN DIAGNOSIA. AÑANAKO KUADRILLA
[2016]

ekintzak sustatzen ditu eta Rivabellosan orgatila ikastaroa antolatu zuen, non ez zen
sexuagatiko diskriminaziorik eman, eta emakume askok parte hartu zuten bertan.

Biktimei arretari buruzko informazioa
Osasungintzako langileek aipatzen dute tratu txarren aurrean emakumeek izaten dituzten
adierazleak ezagutzen dituztela. Indarkeria fisikoak eragiten dituen adierazle nabarmenenak
albo batera utzita, diote emakumeak ez direla osasun-zentroetara indarkeriaren inguruko
eskaera esplizituekin hurbiltzen, baizik eta antsietate eta depresio koadroekin hurbildu ohi
dira, hau da, eskaera inplizituekin, aldarte ziklikoekin eta kontraesankorrak eta bat ez datozen
istorioak kontatuz etortzen dira.
Emakume bat

indarkeria egoerak bizitzen ari ahal denaren susmoren bat dutenean,

erregistratu egiten dute, eta hurrengo kontsultetan behatzen joan ohi dira. Biztanleekin duten
hurbiltasunak tratu txar kasuak detektatu ahal izatea errazten diete, emakumeak maila
pertsonalago batean ezagutzen baitituzte, eta hortaz, indarkeria egoeraz errazago jabetuko
dira. Horrez gain, gainontzeko biztanleek ere, egoera horien berri informazioa ematen diete.
Genero indarkeriako kasuetan Osakidetzaren protokoloa13 jarraitzen dute. Kasu horietarako
erreferentziako pertsonarik ez duten zentruetan, medikuen artean landu ohi dituzte. Behin,
genero indarkeria kasu bat denaren ziurtasuna dutenean, gizarte langilearekin jartzen ohi dira
harremanetan. Emakumeei era guztietako baliabideak eskaintzen dizkiete, eta emakumeak
bere lasaitasun eta segurtasunerako zer behar duenari buruzko informazioa lortzen saiatzen
dira. Noizbait, zuzenean, Zutiturekin (espezializatutako arreta psikologikoko programarekin)
jarri dira harremanetan.
Lesio fisikoenn parte bat dagoen edota emakumea psikologikoki oso gaizki dagoen kasuak
zuzenean epaitegira bidaltzen ohi dira.
Aipatzen dute ez dutela sexu-erasoen berri izan, kasu horietan emakumeek erietxeko larrialdi
zerbitzuetara jotzen baitute. Halako kasurik izatekotan, Ertzaintzarekin jarriko lirateke
harremanetan emakumea erietxera iritsi bitartean zaindu zezaten, eta protokoloa jarraituz,
emakumeari egin behar duenari buruzko informazioa emango zioten. Kasu horietan, sexu-

13

Etxeko tratu txarren eta emakumeen aurkako sexu erasoei buruzko OSASUNGINTZAKO PROTOKOLOA, Osasun
saila, 2008ko iraila.
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erasoen lesioen partea zuzenean epaitegietara eraman ohi da, emakumearen historian kopia
bat utzirik eta beste kopia bat berari eskura edota hurbileko norbaiti ematen zaiolarik.
Indarkeria egoera bizi duen emakumea zentroko pazientea bada, osasungintzako langileek
egiten diete jarraipena, eta emakumea zentroko pazientea ez denean jarraipen hori egiteko
bere medikuarekin ematen zaio hitzordu bat.
Biktima eta erasotzailea, biak, zentro bereko pazienteak direnean, beste edozein pazienteri
bezala, arretarik egokiena merezi eta eman behar zaiela uste dute, halere pertsonalki askotan
egoera konplexua iruditzen zaiela onartzen dute. Gainera, beraien esanetan, erasotzailearekin
ez dute inolako esku-hartzerik egiten, emakumearen egoera korapilatzeko beldur baitira.
Justifikatutako kausarik gabe ezin omen dituzte erasotzaileak beste osasun zentro batzuetara
bideratu, baina, badute hori egin izan den kasu bat gogoan, bertan, paziente batek zentroko
langile bat erasotu zuen sexualki.
Osasungintzako langileek kasuak antzemateko eta emakumeei harrera emateko gai ikusten
dute euren burua, baina dute beraien burua horren gai ikusten orientatzeko edota baliabideei
buruzko informazioa emateko.
Erizainek aipatzen dute ez dutela oso ondo ezagutzen emakumeek jarraitzen duten ibilbidea,
eta berehalako ebazpena ezagutzen duten arren, ondorengo jarraipenari buruz ez dakite
askorik, ardura hori guztia medikuek hartzen baitute.
Bestalde, gizarte langileek emandako informazioari esker izan ohi dute medikuek emakumeen
ibilbidearen berri.
Koordinazioa
Osasungintzako langileak gizarte langileekin koordinatzen dira zuzenean, harreman estua dute
beraiekin, sarri biltzen

baitira. Gizarte

langilea

emakumeek

jotzen

duen

gainontzeko

baliabideekin koordinatzeaz arduratzen da, eta beraz, bera arduratzen da osasungintzako
langileei emakumeari buruzko informazioa itzultzeaz.
Arreta psikosozial espezializatua burutzen duen zerbitzuarekin oso momentu konkretuetan
koordinatzen dira. Aipatzen dute kasuren batean herriko apaizarekin ere koordinatu izan direla
eta horrek tratu txarrak jasaten ari zen emakume batekin lagundu die.
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Puntualki, Ertzaintza eta Guardia Zibilarekin ere koordinatu izan dira. Kasuren batean poliziak
harrokeriaz jokatu dutela uste dute, halako jarrerarik behar ez zenean autoritarismoz jokatu
baitute. Beraien iritziz, jarrera hori ez da instituzioaren araberakoa, pertsonarena baizik.
Koordinatzerako orduan duten zailtasun handiena denbora falta da, zerbitzu guztietako
langileak lanez gainezka baitabiltza, eta bereziki gizarte zerbitzuetako langileak. Halaber,
azken horiek egiten duten lan fina goraipatzen dute.
Osakidetzako unitate psikiatrikoak egiten duen lana ere era egokian baloratzen dute; arreta
azkar ematen dute, eta 48 ordu edo gutxiagoan emakumeek lehenengo arreta izan ohi dute,
orokorrean ona izan ohi dena.
Osasungintzako langileek tratu txar egoeran aurkitzen diren emakumeentzat dauden baliabide
guztiak ezagutzen dituzte, nahiz eta, horiek nola funtzionatzen duten ez jakin; gauza bera
gertatzen zaie koordinatzen diren zerbitzuekin.
Laburbilduz, antzemandako indarkeria kasuen aurrean ezarritako protokoloa jarraitzen dute,
baina hori sakonki ezagutu gabe, eta ezagutza hau praktikaren poderioz eskuratzen dute.
Jasotako formakuntza urriaz kexu dira, eta uste dute, Osakidetzak ez dituela langileak arlo
honetan formatzera bultzatzen, eta are gutxiago behin behineko langileak.
Formakuntza beharra
Osasungintzako langileek aipatzen dute formakuntza behar dutela ondoko gaietan: protokoloa
nola jarri indarrean, berdintasun eta genero arloko oinarrizko gaietan, eta tratu txar egoeran
dauden emakumeei nola eman harrera.
Gainera, uste dute euren lanbideko beste gai batzuetan duten adina formakuntza jaso beharko
luketela emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan ere, izan ere, indarkeria pairatzen duten
emakumeak sarritan gaixotasun fisikoak izaten amaitzen dute edota euren bizitza arriskuan
egoten da. Ez dute ezberdintasunik ikusten, edozein gaixotasun duen pertsona baten eta tratu
txarren egoeran dagoen emakumearen artean.
Osasun zentroetan indarkeria matxista kasuentzako pertsona erreferente bat egotea eskatzen
dute, beste arlo batzuetan duten bezala.
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5.2. Animazio soziokulturalerako zerbitzua
Añanako Kaudrillan animazio soziokulturala aurrera eramaten duten 4 pertsonak elkarrizketatu
ziren, 3 emakumezko eta gizonezko 1, zerbitzuko 3 pertsonekin taldekako elkarrizketa bat egin
zen, eta Iruña Okako animatzaile soziokulturalari bakarkako elkarrizketa egin zitzaion.
Jarraian,

taldekako

elkarrizketan

lorutako

informazioa

idatziko

da,

eta

Iruña

Okako

animatzaileari indibidualki egindakoa aurreragorako utziko dugu.
Zerbitzuaren egitura
Elkarrizketatutako pertsonek azpimarratzen dute Kuadrilla osoko animazio soziokulturala
aurrera eramateko, bi pertsona dituztela lanaldi osoan. Momentu honetan, taldea 2 emakumek
eta gizon batek osatze dute. Hauek, kontatu mugagabea dute, eta nahiz eta beraien ustetan
lana ez izan egonkorra, batek 25 urte daramatza lanpostu horretan eta bete batek 10 urte(ez
dakigu bajan dagoen pertsonak zenbat denbora daraman lanean).
Zerbitzu hau udalerrietako herritarrei zuzendutako ekintza guztiekin arduratzen da: lan
komunitarioa, herritarren parte-hartzea, gazteria, haurtzaroa, emakumeekin zerikusia duten
ekintzak (burutzen direnean), euskara, elkarteekin harremana, etab. Ekintza horiek egin ahal
izateko baliabide ekonomikoen eta giza baliabideen bilaketa kudeatzeaz gain, horiek antolatu
eta aditzera ematen dituzte. Elkarteekin lan komunitarioa egin beharko lukete, halere,
onartzen dute azken hori ez dutela egiten, denbora faltagatik.
Nahiz eta biztanle guztientzat ekintzak burutu, horien gehiengoa haurrei eta nagusienei
zuzendurik daude. Gazteei zuzendutakoak ekaitzak oso era puntualean antolatzen dira, honen
salbuespena, Erriberabeitian burutzen zuten programa espezifiko bat da, bertan hilabetero lau
ekintza burutzen baitituzte.
Beraien esanetan, haurrei zuzendutako ekintzetan parte hartze maila ez da ezberdintzen
sexuaren arabera, baina ezberdintasun horiek nabarmendu egiten dira helduen eta nagusienen
ekintzetan, izan ere, hauetan emakumeen presentzia nabarmendu egiten da; kirolei lotutako
ekintzetan gizonezko gehiago azaldu ohi dira.
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Kuadrillako hainbat udalerritan martxoak 8 edota azaroak 25 inguruan antolatu dituzte
emakumeei buruzko ekintzak, horien artean hitzaldi, tailerrak edota bideo-forumak burutu
dituzte gai hauen inguruan: berdintasuna, hezkidetza, indarkeria nagusien artean.
Indarkeria matxistaren inguruko balorazioa
Elkarrizketatutako pertsonentzat indarkeria matxista honako hau da: tratu txar fisikoak, behin
eta berriz errepikatzen diren tratu txar psikologikoak, eta emakume bati ahozko erasoak
egitea.
Lan egiten duten udalerrietan ez dute indarkeria matxistako kasurik ezagutzen, soilik baieztatu
gabeko zurrumurruren bat. Horrez gain, ez nahiko denbora, ez nahiko harreman

halako

kasuak detektatu ahal izateko, beraiek ez baitira ekintzak egiteaz arduratzen.
Uste dute lehenago antzemango luketela gazteen arteko indarkeria matxista kasuren bat
helduen arteko bat baino, lehenengoen inozotasun dela eta, beraiek kontziente izan gabe
indarkeriazko harremana antzemateko lagungarri daitezkeen egoerak kontatzeko joera
handiagoa dute; aitzitik, emakume helduengan indarkeria egoera bat antzemateko pertsonalki
ondo ezagutu beharko lituzkete, pertsonak bere izaeran izandako eraldaketak antzeman ahal
izateko, eta horrek piztuko lieke susmoa.
Bestalde, nekazal eremuetan rola eta genero estereotipoak askozaz ere nabarmenagoak izan
ohi dira, eta eremu pribatua hertsiagoa; ezaugarri horiek zaildu egiten dute indarkeria
adierazpenak eremu publikora azaleratzea eta horren antzematea zailtzen du.
Herrietako beste zailtasun bat, indarkeria matxistaren normalizazioan datza, biztanleriaren
gehiengoak 40 urtetik gora dituenez, matxismoa zuzenagoa da eta ez horren sotila, eta
pertsonek beraiek hezi zituzten jarrerak errepikatzen dituzte. Horri lotuta, arlo honetan
nekazal eremuak hiriekin alderatuz gero atzerakoiagoak direla aipatzen dute; eta horrez gain,
gizon nagusiek ez dute inolako sentsibilitaterik gaiarekiko, ez baitira ez hitzaldi, ezta
tailerretara ere bertaratzen.
Bestetik, gazteriari zuzendutako sentsibilizazio eta prebentzio lanketek ez dituzte esperotako
fruituak ematen, ez baitute indarkeria matxistaren errepikapena ekiditen; hain justu,
kontrakoa ari da gertatzen, gazterian atzera-pausoak nabari dituzte. Gazteriarekin esku-hartze
zuzena eta hurbila egiten jarraitzea behar-beharrezkoa ikusten dute.
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Koordinazioa
Animazio soziokulturalean lan egiten duten pertsonek ez dute inolako zailtasunik gainontzeko
udal zerbitzuekin koordinatu ahal izateko, eta Udaletxe hain txikiak izanik, horiekin guztiekin
hurbileko harremana dute. Koordinazioa zailtzen duen faktorerik garrantzitsuena pertsonek bizi
duten denbora falta da, zerbitzu guztietan lanez gainezka dabiltza.
Arabako Foru Aldundiko kultura eta hezkuntza, euskara eta gazteriako departamenduekin
egoki koordinatzen dira, horiekin hiru hilerik behin biltzen dira programazioak gainbegiratzeko,
diru-laguntzen gaiak lantzeko, beharrak aztertzeko eta proposamenak partekatzeko.
Hala ere, adierazten dutenez, batzuetan sailen arteko koordinazioak gabeziaren eraginez, dirulaguntzak eskatzeko zailtasunak izan dituztela, izan ere, ez dakite oso ongi zein sailetan egin
behar dituzten eskaerak.

Aipatu berri dugun gai horren harira, uste dute, Aldundiak diru-laguntzak eskatu ahal izateko
ezartzen dituen betebehar batzuk lortzeko oso zailak direla, batez ere kontuan izanik
horretarako beharrezkoa den formakuntzarik ez dagoela, eta Kuadrilla mailan informazio eske
jotzeko berdintasun teknikaririk ere ez dagoela. Aldundiak, diru-laguntza prozesuei buruzko
formakuntza eman zien arren, horrek ez ditu euren beharrak asetu; horren ondorioz, ezin izan
dituzte diru-laguntza jakin batzuk eskatu.
Euren iritziz, Arabako Foru Aldundiak, nekazal gunera egokiturik ez dauden zenbait izapide
burokratiko eskatzen ditu. Kuadrillako hainbat udalerritan presentzia handiagoa izatea
beharrezkoa izango litzateke, horrela, bertako funtzionamendua ulertu eta diru-laguntzak
inguruko baldintzetara egokitzeko.
Animazio soziokulturalean lan egiten duten langileen kezka hau kontuan hartzen dugu, zeren,
beraien ustetan, diru-laguntzen gainean dauden arazoek biolentzia matxista saihesteko burutu
ahal den lana oztopatzen dezakete.
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Formakuntza beharrak
Bi animatzaile soziokulturalek berdintasunari buruzko 30 orduko formakuntza modulu jaso
zuten, Arabako Foru Aldundiaren bitartez. Halaber, uste dute generoaren mainstreaming-ean
formakuntza zabalagoa behar dutela, diru-laguntzen galdetegiak bete, genero ikuspegia era
egokian azaldu eta eurek antolatutako ekintza guztietan txertatu ahal izateko.
Ekintza erakargarriagoak eta berritzaileagoak burutzera zuzendutako formakuntza ere behar
dute, horren bidez, biztanleen partehartzea areagotzeko.
Iruña Okako animazio soziokulturala
Udalerri honetan animatzaile soziokultural bat dago eta bere lana udalerriko biztanleekin
ekintzak kudeatzean datza. Herriko elkarteekin harreman ona dauka eta gizarte eragileei dirulaguntzen tramitazio prozesuan laguntzeaz arduratzen da. Emakumeen elkarteak harreman
estua dauka berarekin, eta komunitateko gaietan asko konprometitzen dela uste dute.
Animatzaile honen iritziz, Arabako Foru Aldundiko berdintasun sailak ez du diru-laguntzen
tramitazioa errazten, oinarri oso konplexuak ezartzen ditu eta elkarteetako pertsonek ezin
dituzte bete laguntzarik gabe (nahiz eta aipatzen duen berak ere ez duela nahikoa
formakuntza hori egin ahal izateko). Elkarrizketatutako Lantarte elkarteko emakumeek bezala,
aipatzen du diru-laguntzen ebazpenak beti berandu iristen direla, horren ondorioz, dirulaguntza eskatzean ezarritako epeak bete ahal izateko, diru-laguntzen bidez antolatutako
ekintzak denbora-tarte oso motzean egin behar izaten dituzte. Zailtasun horiek guztiek
elkarteko emakumeak etsitzea dakar.
Berriz ere, kezka hau elkarteek biolentzia matxistaren inguruko sentsibilizazio eta prebentzio
lana egiteko izaten dituzten oztopoei loturik dago.
Udal politikei dagokionez, joan den urtean udalerrian Emakumeen eta Gizonen arteko I
Berdintasun plana egin zen. Plan horrek, besteak beste, ordezkari politikoen sentsibilizazioa
eta ekintzarako protokoloa burutzea zuen helburu, baina udal inplikazio txikia dela eta ez da
horrelako lortu.
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5.3. Bake epaitegiak
Añanako Kuadrillak bere 10 udalerrietan bake epaitegiak ditu. Kanpo lana aurrea eraman
genuenean horietatik 9 behatu genituen, Zanbranako Udaletxean esku-hartzeko idazkaritzako
pertsona bat gehitzeko zain baitzeuden.
Bake epaitegia pertsona bakarreko organu judiziala da, lehenen instantziako epaitegirik ez
dagoen udalerrietan du jurisdikzioa; profesionala ez den epaile baten esku dago, zeinak funtzio
jurisdikzionalak garatu eta garrantzi gutxiko auziez arduratzen den.
Bake epaitegiak erregulatzen dituen Botere Judizialaren Lege Organikoak, zera dio:

•

Lehenengo Instantziko Epaitegirik ez dagoen udalerrietan bake epaitegi bat
egongo da, dagokien terminoaren araberako jurisdikzioarekin, ahala ere, hainbat
epaitegirentzat ofizina bakar bat eratzea posible da.

•

Bake epailea, bere ordezkoa bezalaxe, lau urte horietan egongo den Gobernuko
Justizia Auzitegi Nagusiak izendatuko du, eta izendapen hori dagokion Udaletxeak
aukeratuko pertsonei egingo zaie.

•

Lege honetan aipatutako eskakizunak betetzen dituzten pertsonek bake epaile berazala
izendatuak izateko aukera izango dute, Zuzenbidean lizentziatuak izan ez arren, beti
ere funtzio judizial hori burutzeko ezgaitasun edota bateraezintasunik ez badauka.

Bake epaitegiaren funtziaok
Erregistro Zibilaren arloan, udalerri horretan erroldatuta dauden pertsonek erregistroaren
auzien gainean duten edozein eskariz arduratu behar da bake auzitegia.
Arlo penalari dagokionez, bake epaitegiak falta epaiketen instrukzioa, epaitzea, akatsa eta
exekuzioa eramaten ditu; hala nola, mehatxuak, derrigortzeak, etxeko animalien tratu txarrak
edota ondasun higiezinen gaineko kalte arinak eta ezarritako ordena haustea.
Bake epaitegiak laguntza judiziala deiturikoa ere eskaintzen du, besteak beste, aurreepaituta dauden pertsonen deklarazioak hartu edota berrespenak burutzean datza hau.
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Zerbitzuaren egitura
Orokorrean zerbitzu hau hiru pertsonek osatzen dute: titularra den epaileak, honen
ordezkariak eta idazkari kontu-hartzaileak. Azken pertsona hori langile funtzionaria izan ohi da,
Rivabellosako epaitegian izan ezik, idazkaria ez baita funtzionaria. Iruña Okako udalerrian,
aitortza izanik, hiru langile funtzionario dituen leku bakarra da. Orotara, 9 udalerrietan bake
epaitegietan lanean ari diren langileetatik 12 emakumezkoak dira eta 12 gizonezkoak.
Berdintasun eta genero indarkerian formakuntza epaile bakarrak dauka, elkarteko bateko
partaidea baita, eta Iruña Okako epaitegiko langileek ere formakuntza dute berdintasunaren
inguruan, Eusko Jaurlaritzak emandakoa hain zuzen ere. Kasu horiez gain, epaitegietako beste
langile guztiek ez dute inolako formakuntzarik jaso ez berdintasunean, ezta genero indarkerian
ere.
Auzitegi gehienak Udaletxeetan kokatu ohi dira, eta Añanako Gesaltzako epaitegia izan ezik,
guztiek gela pribatuak dituzte pertsonei arreta eskaintzeko, hauek aniztasun funtzionala duten
pertsonentzako sarbide egokiak dituzte prestaturik. Horietatik bat ere ez dago prestaturik
beste hizkuntzetan arreta eman ahal izateko, eta gehiengoak ezingo lukete euskaraz ere arreta
eskaini.
Indarkeria matxistari buruzko balorazioa
Orokorrean, bake epaitegietako langileek kontzeptu oso mugatua dute indarkeria matxistaren
inguruan, beraien ustetan hau ez da soilik era fisiko batean adierazten, baizik eta erasokorra
izan daitekeen beste edozein ekintza ere indarkeria matxista dela deritze.
Horietako pertsona batzuek aipatzen dute herriko emakume zaharrek normaltzat jotzen dutela
euren senarrek errespeturik gabe hitz egitea, eta hori ere indarkeria matxistaren parte dela
deritze. Beste batzuek gazteen arteko matxismoaren hazkuntza nabari dute, batik bat
teknologia berrien bitartez, eta hori hezkuntza sistemaren gainbeheraren ondorioz gertatzen
dela uste dute.
Idazkarietako batek, baieztatzen du indarkeria psikologikoaren aurkako salaketa tartekatzeak
doakoa izateari utzi zionetik salaketa kopurua jaitsi egin dela, beherakada hori, aurreko
salaketak faltsuak zirela baieztatuz argudiatzen du, bere esanetan, emakumezkoek banaketa
prozesuetan egiazkoak ez ziren salaketa horiek tartekatzen zituzten euren bikotekide ohia
kaltetzeko.
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Emakumearen kontrako biolentzian espezializatutako Fiskaltzak14, bere urteko memorian
erakusten duen bezala (zeina urte judizialaren hasieran aurkezten den) 2009 eta 2015 urte
bitartean Estatu espainiarrean, genero indarkeria dela eta 913.118 salaketa izan ziren. 164
kasu izan ziren akusazio eta salaketa faltsu delituengatik akusatuak, hau da, prozeduren
%0,0079.
2015an 129.292 salaketa tartekatu ziren genero biolentziagatik. 18 kausari eman zaie hasera
salaketa faltsua izateagatik; hauetatik 8tan artxibatzea edo behin-behineko artxibatzea adostu
da, beste 8-k tramitazioan jarraitzen dute eta 2-tan zigor epai bat eman da, hauetako bat
adostasunarekin, hau, aurkeztutako salaketa guztien %0,0015-a da.

Bestalde, baieztatzen dute, emakume bat indarkeria egoeran dagoenaren susmoa pizteko
adierazle nabarmenenak ezagutzen dituztela; horren nabarmenak ez diren adierazleei
dagokienean, uste dute pertsonak beraien artean ezagutzen diren nekazal eremu batean bizi
direnez eta zurrumurru asko egoten direnez, gai izango liratekeela gainontzeko biolentzia
egoerak detektatzeko; halaber, adierazle horiek migratutako biztanlerian ez lirateke erabat
erabilgarriak izango, ez baitaude herrian horren integratuta eta ezberdintasun kulturalak
banaketa bat eragiten baitu.
Zenbait auzitegitako langileek ez dute indarkeria matxista kasuen berririk izan; halaber, beste
epaitegi batzuetan langileek ezagutzen dituzte indarkeria kasuak, bai zuzenean lan egin
dutelako kasu hauekin, edota epaitegira epai bat edo erasotzaile edota biktimari zitazioren bat
heldu delako.
Bideratzea eta koordinazioa.
Emakumeak ez dira bake epaitegira denuntzia tramitatzera hurbiltzen, instrukzioko epaitegia
ez denez, ezin diete tramitazio hori burutu. Norbait hurbilduko balitz, Gasteizko instrukzioko
epaitegira bideratuko lukete, Ertzaintzarengana edota Guardia Zibilarengana, bizi den
udalerriaren arabera, eta salaketa tartekatu ostean jarraituko duen prozesu judizialari buruz
informatuko lukete. Nahiz eta euren funtzioen barruan ez den sartzen akonpainamendua,
langile gehienak prest daude beharrezkoa izan ez gero emakumea behar den lekura hurbildu
eta laguntzeko. Behin orientazioa egin eta gero, gizarte langilearekin jarriko lirateke

14

Genero indarkerian espezializatutako Fiskaltzaren urteko memoria, 2016. 406 orrialdea.
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/09/MEMFIS16-1.pdf
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harremanetan, honek gertatutakoaren berri izan dezan, eta berarekin zita bat izatera
animatuko lukete emakumea.
Bake epaitegietan ez dute inolako protokolorik jarraitzen indarkeria matxistako kasuen
aurrean. Oinarrizko gizarte zerbitzuekin, osasun zerbitzuekin, Ertzaintza edota Guardia
Zibilarekin koordinatu ohi dira, eta Gasteizko epaitegiarekin jakinarazpena burutzeko.
Nabarmentzen

dute

ez

dutela

inolako

koordinazio

arazorik

gainerako

zerbitzuarekin,

harremana oso estua dute, izan ere, nekazal eremuko Udaletxe oso txikiak baitira.
Ez dute kasuen jarraipena eramaten, Gasteizko epaitegitik datozen notifikazioak biktima edota
erasotzaileari igortzen dizkiete, soilik.
Formakuntza beharra
Behar duten formakuntza ondoko eremuetara orientatu beharko litzateke:
•

Legeei buruzko gaiak, emakumeei orientazio handiagoa eta hobea eman ahal izateko.

•

Hitzaldiak eta tailerrak berdintasun eta genero gaietan.

•

Indarkeria matxistaren inguruko oinarrizko kontzeptuei buruz formakuntza.

•

Emakumeen arretari orientatutako gai psikologikoak.

5.4 Hezkuntza zentruak
4 hezkuntza zentrutako 8 langile elkarrizketatu ziren, besteak beste, zuzendaritzako kideak,
orientatzaileak, irakasleak, etab. Horietatik hiru zentru Iruña Okan kokatzen dira –Joxe Migel
Barandiaran, Badaia Institutua eta Menesiandarrak- eta laugarrena, Rivabellosa udalerrian:
Unamunzaga. San José, “Los Menesianos” heziketa zentru Apostolikoa izan ezik, hori
kontzertatua baita, gainontzekoak ikastetxe publikoak dira.
Jarraian, ikasleria eta euren sendiak ikastetxe horietan nola banatzen diren azalduko dugu.
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3. Taula. Ikasleriaren eta senitartekoen banaketa hezkuntza zentro bakoitzeko
Hezkuntza
Zentruak

Ikasleria

Ikasle

Ikasle

Familiak

orotara

neskak

mutilak

orotara

Amak

Aitak

Joxe Migel
Barandiaran

450

_

_

350

_

_

Badaia

230

_

_

_

_

_

Menesianos”

78

12

66

126

68

58

Unamunzaga

293

123

170

192

_

_

San José “Los

Iturria: Hezkuntza Zentruek igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua.

Guztira, 1.051 ikasleri ematen die heziketa. “Los Menesianos” zentro pribatuak berezitasunak
ditu, zeren, barnetegi zerbitzua ere badauka, hortaz, barnetegian bizi diren ikasleak eta soilik
klaseetara doazen ikasleak ditu, harrera zentruetako ikasleak ditu (Sansoheta, IRSE-ko Pablo
Uranga eta Bideberri) eta tutelapeko pisuetakoak; horrez gain, Komunitate Autonomiko
anitzetako ikasleak ere baditu. Zentru hori izan zen sexuen arabera bai ikasleen eta baita
familien datuak igorri zizkigun bakarra, gainontzekoek aipatu zuten ez zituztela eskuragarri
sexuen arabera sailkatutako datuak elkarrizketak ikasturte hasieran egitearen ondorioz.
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4. Taula. Hezkuntza Zentruen arabera irakasleen sailkapena
Irakasle
Hezkuntza Zentruak

Irakasleria

emakume

Irakasle

orotara

ak

gizonak

Joxe Migel Barandiaran

42

35

7

Badaia

34

25

9

Menesianos”

13

4

9

Unamunzaga

31

26

5

San José “Los

Iturria: Hezkuntza Zentruek igorritako datuetan oinarrituz, guk sortua.

“Los Menesianos” zentrukoak izan ezik, bertan irakasle gizonezko gehiago baitaude,
gainontzeko zentruen kasuan emakumeak gehiago izateaz gain, hauek irakaslegoaren hiru
laurdena osatzen dute.
Elkarrizketatutako pertsona guztiek, Unamunzaga zentruko zuzendariak izan ezik, berdintasun
eta indarkeria matxistaren kasuan formakuntzarik ez dutela jaso izan aipatzen dute, eta ez
dute uste irakasleen artean beste inork halakorik jaso duenik.
Indarkeria matxistaren inguruko balorazioa
Orokorrean indarkeria matxistatzat emakumeen eskubideak urratzen dituen edozein motako
erasoak hartzen dituzte. Nahiz eta zailtasunak dituzten terminologiaren erabilpenean, definizio
berbera erabiltzen baitute genero indarkeria azaltzeko orduan, Badaiako hezkuntza zentruan
sexu bereko bikoteen arteko indarkeria eta eskola jazarpena ere indarkeria matxista bezala
hartzen dute. Ohikoenak diren edota sozialki ezagunenak diren indarkeria matxista motak
antzemateko gai dira (ahozko indarkeria, fisikoa, psikologikoa, sexuzkoa), baina ez dira gai
horren ezagunak ez diren bestelako indarkeria motak izendatzeko (indarkeria ekonomikoa,
soziala, etab.).
Onartzen dute ez dituztela oso argi emakume bat indarkeria egoera batean aurkitzen dena
susmatzeko adierazleak, baina badirudi adierazle horiek argiago dituztela ikasleen kasuan,
adin txikikoaren isolamendua azpimarratzen dute, jarrera aldaketa bortitzak, gorputzeko
markak… Aipatzen dute zentroaren “kontrolpetik at” dauden eremuetan (jolastordua, jan-gela,
jarduera fisikoan izaten dituzten komentarioak) gertatzen direla ikasleen arteko benetako
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harremanak, eta hortaz, indarkeria indikatzaileak nabarmenagoak egiten direla, eta egoera
horiek antzematea errazago egiten dela.
Zentro guztietan genero indarkeria, eskola jazarpen eta ziber-jazarpen kasuak izan dituztela
onartzen dute, azken hori gero eta ohikoagoa dela aipatu eta hori aldez aurretik antzemateko
adierazlerik ez dutela adierazten dute.
Horrelako egoeren aurrean, Eusko Jaurlaritzak berdinen arteko tratu txarretarako burututako
ekintza-protokoloa15 (II Instituzioen arteko hitzarmena, 45. orria) jarraitzen dute; bertan,
eskola jazarpenetik hasi eta sexu-erasoraino kasu ezberdinak hartzen dira kontutan. Bai kasu
horietan, baita haurrak babesgabe aurki daitezkeenetan ere, gizarte langileekin jartzen dira
harremanetan.
Zentro batzuen esanetan, kasuren batean ikasleren baten amak eskura eman die epaitegiko
txostena, zeinak babes aginduaren berri ematen duen. Kasu horietan, zuzendaritzak amak
igorritako informazioa jasotzen du eta dagokion tutoreari informatzen zaio. Kasuaren
larritasunaren arabera, informazioa ikasle horrekin harremanetan dauden irakasleei eta
zentruko hainbat langileri igortzen zaio (begiraleak, autobuseko langileak, eskolaz kanpoko
ekintzak, guraso elkarteak), uneoro ikasle horren babes eta segurtasuna bermatzeko.
Zentroan gertatzen diren kasu guztien barne erregistroa mantentzen omen dute, bai
protokoloa martxan jarri behar izan dutenen kasuetan eta baita barne lanketa bidez konpondu
diren kasuetan ere. Erregistro horrek, barrura begirako eta zentroaren ikasketetarako funtzioa
dauka, honen bidez,

kasu kopuruak jakiteaz gain, historiala eta

ebazpen esperientzia ere

errazten die.
Prebentziorako ekintzak
Urtean zehar tutoretza orduak erabiltzen dituzte indarkeria matxistaren prebentziorako
tailerrak eta hitzaldiak burutzeko, eta zentru batzuetan martxoaren 8-a (Emakumeen
Nazioarteko Eguna) eta azaroaren 25-a (Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko eguna)
ospatzen dute. Elkarrizketatuta zenbait pertsonek aipatzen dutenaren arabera, ikasleei
zuzendutako formakuntzak ez du eragin nahikorik, eta euren adina kontutan izanik,
adingabeko asko ez dira benetan arazoaz jabetzen.

15 “Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales”, Eusko Jaurlaritza 2007.13. orrialdea.
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Aipatu beharra dago San José “Los Menesianos” zentruak hezkidetza eredu berezia duela,
Pentacidad deiturikoa, honek, hainbat konpetentzietan oinarriturik ikasleriaren hobekuntza
integrala du helburu, eta honen bidez, generoarekin lotutako zenbait arlo lantzen dituzte.
Zentro guztietan berdintasunaren aldeko eta emakumeen indarkeriaren aurkako kartelen bat
dutela edo izan dutela adierazten dute, nahiz eta, horietako bat ere ez zen bereziki deigarria
izan.

Badaia Institutuko kartela.

San José “Los Menesianos” Institutuan ateratako argazkia
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Koordinazioa
Lau zentruetatik bi hiruhilean behin elkartzen dira Gizarte Zerbitzuetako langileekin, horrez
gain, beharrezkoa den uneetan harremana mantentzen dute, hala nola kasu jakin bat
gertatzen denean. Harreman horretatik bi aldeek onura lortzen dutela baieztatzen dute: alde
batetik, zentroan gertatzen diren eta adin-gabeko batzuk etxeetan bizi dituzten egoeren berri
ematen zaie gizarte langileei; eta bestetik, zentrua ere egoki informatuta mantentzen da,
horrela, ikasleen senitartekoen artean dauden egoera konplexua ulertu eta gero, ikasle hauek
izaten dituzten jarrera edo umore aldaketak ulertzeko gai dira.
Joxe Migel Barandiaran zentroak hiruhileko bilerak mantentzen ez baditu ere, gizarte
langilearengana jo dute egoera bati buruzko informazioa eman behar izan duten aldiro; “Los
Menesianos” zentroan Autonomia Erkidego ezberdinetako ikasleak dituzte, hortaz ikaslearen
hurbilekoena den zerbitzuekin jartzen dira harremanetan.
Orokorrean, Berritzeguneekin eta Gurutze Gorriarekin ere koordinatzen dira hitzaldi edota
tailerrak burutzeko; kasuren batean Ertzaintzarekin edo epaitegiarekin ere koordinatu izan
dira, horiek hala behar izan dutelako.
Uste dute zerbitzuekin duten tratua eta harremana egokia dela, eta bereziki gizarte langileekin
duten gertutasuna azpimarratzen dute.
Formakuntza
Beharrezkoa iruditzen zaie ondoko gaietan formakuntza jasotzea:
•

Genero eta indarkeriari buruzko oinarrizko kontzeptuak, irakasle eta ikasleei zuzendua.

•

Eskolako jazarpena/bullying-a, ziber-jazarpena/ziber-bullying-a eta teknologia berriak,
irakasleei, ikasleei eta gurasoei zuzendua.

•

Eskola-jazarpena pairatzen ari diren adingabeekin esku-hartzea, irakasle eta familiei
zuzenduta, horiek arazoaren larritasuna ulertu dezaten.
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5.4. Kuadrillako elkarte eta gizarte eragileak
Nahiz eta Añanako Kuadrilla handia izan eta 10 udalerriz osaturik egon, elkarteen arteko sarea
oso urriak da, eta are urriagoa berdintasunaren alde lana egiten duten elkarteak kontutan
izanez gero. Diagnosi hau egin ahal izateko ondorengo elkarteetako 9 pertsona elkarrizketatu
dira: “Los tres castillos” Guraso Elkartea, Gaztelu elkartea, Salinera Santa Ana elkarte
soziokulturala eta Lantarte emakume elkartea.
5.4.1. “Los tres castillos” Guraso Elkartea
Seme-alabak Joxe Migel Barandiaran ikastetxean dituzten hiru ama elkarrizketatu ziren.
Elkarrizketa

ikasturte

hasieran

egin

zenez,

elkarrizketatuek

denbora

gutxi

zeramaten

elkartean; horrez gain, ez zuten elkartean parte hartu aurreko urtean.
Une horretan elkartea 7 emakumek osatzen zuten, ikastetxeak utzitako lokal batean elkartzen
ziren eta eskolaz kanpoko ekintzak antolatu eta urteroko Olentzeroren jaialdia prestatzeaz
arduratzen ziren. Aurreko urtean sexologiako ikastaro bat egin zutela aipatu zuten eta aurten
ere hau errepikatzekoak dira, eta horrez gain, aurton, beste gai batzuk lantzeaz gain, bullying
eta ziberbullying-aren inguruko ikastaroren bat ere antolatzeko asmoa dute.
Indarkeria matxistaren balorazioa
Indarkeria mota ezagunenak sailkatzeko gai ikusten dira (fisikoa, psikologikoa, ahozkoa) eta
baita indarkeria adierazleren bat ere, baina beraien esanetan kolpeez gain, ez dituzte horren
argi ikusten gainontzeko adierazleak.
Emakume batzuek genero indarkeri kasuren baten berri izan dute, baina elkarte bezala ez dute
informaziorik jaso. 2015ean ikastetxeak kudeatutako postontzi bat sortu zen bullying
kasuetarako, baina zentruak ez diete kasuen berri eman; uste dute ikasleei ez zaiela behar
bezala informatu postontziaren erabileraren inguruan ,eta gainera, uste dute altuegi dagoela
kokaturik, beraz ez dago guztien eskura.
Onartzen dute ez luketela jakingo nola jokatu genero indarkeria kasu baten aurrean, eta
emakumea maila pertsonalean aholkatzeaz haratago, agian, emakumeen elkarteren batera
hurbilduko ziren orientazio eske. Halaber, eskola-jazarpen bat izanez gero, argiago izango
lukete zer egin: hezkuntza zentrua jakinaren gainean jarriko lukete, protokoloa martxan
jartzeko.
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Indarkeria jasan duten emakumeei bideratutako laguntzak ez dituzte ezagutzen, ezta
indarkeria matxisten inguruan burututako udal politikak ere, ahala ere, Udaletxeak azaroaren
25a ospatzen du eta puntu more bat dute bere eraikinetan. Badakite Lantarte emakume
elkarteak urtero manifestazio bat egiten duela, baina Guraso Elkarteak ez du sekula bertan
parte hartu.
Kezka handiz aipatzen dute zenbait pertsonek internetek emandako anonimotasuna erabiltzen
dutela beste pertsonak jazarri eta argazkiekin xantaiak egiteko, sare-sozialen bitartez.
Koordinazioa
Udaletxearekin

koordinatzen

dira,

bereziki

Kulturako

zinegotziarekin

eta

animatzaile

soziokulturalarekin, eskola zentro barruan eta kanpoan ekintzak antolatzeko, eta gimnasio
pribatu batekin ere koordinatu egiten dira eskolaz kanpoko ekintzak antolatzeko. Ez dute
inolako zailtasunik koordinazioekin.
Formakuntza
Behar-beharrezkotzat jotzen dute genero rolen, berdintasunaren, hezkidetzaren, bullying-aren
eta ziberbullying-aren inguruko formakuntza ematea, batik bat gurasoei bideratua, gai
horietan nahiko gutxi inplikatzen baitira; formakuntza ekintzetara beti pertsona berberak
hurbiltzen dira, eta pertsona

ziur aski kontzientzia gehien dutenak izanten dira, eta beraz,

formakuntza hori jasotzeko beharrizan gutxien dutenak.
5.4.2. Gaztelu Elkartea
Lantaroneko Puentelarran kokatuta dagoen elkarte kultural horretako bi emakumeri egin
zitzaien elkarrizketa, elkarteak 100 kide ditu, baina horien erdiak parte-hartzen du aktiboki.
Kide diren horien %90-a emakumezkoa da, datu hori ez zaie harrigarria iruditzen, izan ere
gizonezkoek elkartu eta sozializatzeko nahiko espazio dute herrian, tabernak edota bolera,
esaterako.
Elkartea urteen joan etorriaz galtzen joan diren ohiturak berreskuratzeko sortu zen, eta nahiz
eta ekintza askorik ez burutu, horietako batzuk berdintasuna sustatzera bideratzen ziren. Ez
dute lokal propiorik, beraz, herriko liburutegian, txoko batetan edota kideren baten etxean
elkartzen dira.
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Kideetako bati ez zioten txoko batean parte hartzen utzi emakume izateagatik, baina izatez
herentzian jaso zuen txoko horren kidetza. Gertakari horren harira, berdintasunaren aldeko
honako ekintza hauek burutzen hasi ziren elkartean:
•

Elkartearentzat dirua lortzeko herriko emakumeen argazkiez osatutako egutegi bat egin
zuten, berdintasunaren aldeko eta genero indarkeriaren aurkako aldarrikapenekin.

•

Emakumeak etxeko konponketa txikiak egiten ikas zezaten ikastaro bat antolatu zuten,
entxufeak eta antzerakoak aldatzen ikasteko.

•

Garraio-publikoa zonaldetik kendu behar zutela-eta, kanpaina bat burutu zuten,
Arabako nekazal eremuentzat arazo larria baita, bereziki, mugitzeko baliabiderik ez
duten emakume nagusientzat. Arabako Foru Aldundiarekin elkartu ziren, eta gutxienez
eguneroko zerbitzu bat mantentzea lortu zuten.

•

Berdintasunaren

aldeko

zenbait

bideo-forum

egin

zituzten,

ondorengo

pelikulen

antzerakoak,“Las cuatro rosas”, “Las mujeres de verdad tienen curvas” eta “El tren de
la memoria”.
•

Txokolatada batekin martxoaren 8-a ospatu zuten.

Indarkeria matxistaren balorazioa
Uste dute indarkeria matxistak oso erroturik jarraitzen duela herrietan, baina baita ere,
aipatzen dute txokoaren harira emakume batzuk kontzientziatzen hasi zirela, eta kultura
matxista horren aurka zutitzen.
Jakitun dira duela gutxi herrira iritsitako zenbait familietan genero indarkeria kasuak gertatu
direla, baina ziur daude kasu gehiago egongo direla, nahiz eta beraiek ez jakin.
Uste dute indarkeriaren adierazleen inguruko mito asko daudela, eta sarri, adierazle gutxien
nabarmentzen zaion pertsona dela benetan indarkeria egoera bat bizitzen ari dena. Bestalde,
beraiek ez dute euren burua gai ikusten adierazle horiek antzemateko indarkeria oso
nabarigaitza den kasuetan.
Elkarrizketatuek aipatzen dute eurak elkartzen diren liburutegian genero indarkeriaren aurkako
mezuak daudela idatzita eta horrelako kasuen aurrean zer egin informatzen duten esku-orri
informatzaile batzuk ere badaudela.
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Elkarrizketatuek ez dituzte indarkeria jasten duten emakumeei bideratutako laguntzak
ezagutzen, harrerako pisuez eta estaldura legalaz gain. Baina, Udalak, indarkeria matxista
saihesteko protokolorik ez duenaren sentipena dute, eta egiten duen gutxia, biztanleei ez
dietela komunikatzen uste dute.
Euren

iritziz,

indarkeria

matxista

guztiz

ezabatzeko,

haurtzarotik

ematen

heziketa

berdintasunean oinarritu behar da, eta baita helduen berreziketa ere. Gazteriari zuzendutako
eta hurbilagoa den indarkeria matxistaren aurkako publizitatearen faltan sumatzen dute,
gazteria ez baita islatua sentitzen egun egiten diren jarduerekin.
Koordinazioa
Udaletxearekin eta animatzaile soziokulturalarekin ongi koordinatu dira ekintzak antolatu
izateko, baina ez da gauza berbera gertatu Arabako Foru Aldundiarekin, bertako diru-laguntzak
eskatzeari

utzi

zioten,

izan

ere

bete

beharrezko

eskakizun

eta

prozedura

guztiak

konplexuegiak ziren, eta ez zuen hori burutzeak merezi, batez bere kontuan hartuz jasoko
luketen

diru-kopurua

proposatzen

dute,

oso

eta

urria

eurak

zela.

izango

Alternatiba
lirateke

gisa,

ekintza

Aldundiak
horiek

ekintzak

antolatu

eta

eskaintzea
kudeatuko

lituzketenak.
Aldundiak ez

du nekazal gunearen egoera eta bertako elkarteen neurriak ere kontutan

hartzen, eta errealitatetik urrun dagoela sentitzen dute. Euren iritziz, instituzio horrek, nekazal
guneetan berdintasuna gehiago sustatu beharko luke.
Formakuntza
Formakuntza legala izan nahiko lukete, beharrezko izan ez gero indarkeria pairatzen duen
emakume bat hobeto orientatu ahal izateko, hau nora bideratu jakiteko eta jarraitzen den
prozesu legala ezagutzeko.
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5.4.3. Santa Ana Elkartea
Elkarteko diru-zaina elkarrizketatu zen, kudeaketa-lanak ere egiten dituena. Elkarte honek
gaur egun 70 emakume ditu partaide, nahiz eta 100 izatera ere iritsi den, duela 28 urte eratu
zen eta batik bat ekintza kulturalak sustatzen ditu, berdintasunaren aldeko ekintzak ere egiten
ditu, esaterako:

•

Emakumeen, ahalduntzearen, generoaren, genero indarkeriaren inguruko hitzaldiak…

•

Emakumeei bideratutako bideo-forumak.

•

Martxoaren 8aren ospakizuna, bideo-forum eta bazkaria.

Duela 8 urte elkarteak kudeatutako lokal bat zuten, baina gerora gizarte zentru bilakatu zen,
eta nahiz eta taberna gisa funtzionatzen aritu den, beraiek hala behar dutenean bertan
elkartzen jarraitzen dute. Gizarte zentru horretan hainbat aldiz puntu lila eta martxoaren 8ari
buruzko kartelak jarri dituzte, baina herriko jendeak kendu egiten ditu.
Koordinazioa
Elkartea Udaletxearekin koordinatzen da, zeinak 400 euro ematen dizkion urtero euren
ekintzetarako, eta horrez gain, animatzaile soziokulturalarekin ere koordinatu egiten dira,
honek Aldundiko diru-laguntzak tramitatzen dizkiote. Horren harira, Aldundiko kirol eta gizarte
sozialeko eremuetako diru-laguntzetara aurkeztu ohi dira, eta oinarriak betetzea konplexuegia
dela deritze, batez ere kontuan hartu ezkero zer nolako diru-kopuru txikia jasotzen duten
honen bidez.
Bestalde, ez Aldundiak, ezta Udaletxeak ere, ez diete inolako ekintzarik proposatu, beti eurak
euren kabuz antolatu izan dituzte. Urte luzeetan zehar, Arabako Emakumeen Sareak
antolatutako hitzaldi eta tailerretara joan izan dira, eta sare horretan sartzea proposatu zien,
baina proposamen hau ukatu egin zuten ez baitzuten euren burua sare horretako kide izateko
gai ikusten, eta gainera, sareak eskaintzen ziena ez zetorren emakume nagusi gisa zituzten
beharrizanekin bat.
Formakuntza
Eskaintzen dieten edozein motatako formakuntza jasotzeko prest daude, beti ere formakuntza
hori herriaren ezaugarri eta beharrei egokitua badago.
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5.4.4. Lantarte emakumeen elkartea
Elkarte horretako 3 emakume elkarrizketatu ziren. Elkarte hau 40-50 emakume osatzen dute
gutxi gorabehera eta erdiak parte-hartzeen du aktiboki. Ez dute lokal propiorik, beraz, zentro
soziokulturaleko gela bat erabiltzen dute bildu eta ekintzak antolatzeko.
Elkarte kultural bat den arren, emakumeei zuzendutako ekintza asko antolatzen dituzte, horien
artean:
•

Azaroaren 25aren inguruan 12 eta 16 urte bitarteko gazteentzako tailer bat antolatu
zen, zeinetan genero indarkeriaren aurkako lelo eta marrazkiekin apaindu zituzten
motxilak , eta gaiari buruzko hitzaldi bat eman zuten.

•

Kideentzat txango kulturalak (garraio-publikoaren urritasunagatik bertaratzeko arazoak
dituztela adierazten dute).

•

Garapen pertsonalerako tailer eta hitzaldiak, berdintasunaren eta genero indarkeriaren
inguruko eztabaida.

•

Azaroaren 25aren harira zenbait ekintza, biztanle guztientzat antolatzen dituzte eta
gero eta jende gehiago joan ohi da. Zine-foruma burutu dute; eztabaidarako tarteak
dituen antzerkia; manifestaldi bat herrian zehar, protesta gisa lazoak banatuz, etab.

•

Euren adinagatik nabari dituzten ezberdintasun digitalak murrizteko, informatika eta
mugikorren erabileraren gaineko ikastaroa antolatuko dute.

•

48 orduan zehar emakumeen auto-estimua eta ahalduntzea lantzeko ikastaroa egingo
dute, “El laberinto de la feminidad” deiturikoa.

Nahiz eta Langraiz Okak, Kuadrillako beste herri batzuen aldean biztanle gazte gehiago izan,
neska gazteek parte hartzen urria dela deritze; eurena emakume nagusien talde bat da, eta
neska gazteak mugitzen hasi ezean elkarteak ez duela jarraipenik izango uste dute.
Indarkeria matxistaren balorazioa
Nahiz eta zaila egiten zaien emakume bat indarkeria egoera pairatzen ari dela susmatzeko
adierazleak zehaztea, adierazle horietako batzuk emakumeak isolatzea eta gutxi harremantzea
izango direla suposatzen dute. Halaber, aipatzen dute gaur egun zaila dela horrelako jarrerez
ohartzea, inguruko biztanleria asko hazi baita eta jada bizilagunekin ez da izaten lehen izaten
zen moduko harreman estua.
Horrez gain, nekazal gunean

emakume batentzat zaila da bizi dituen tratu txar egoerak

adieraztea, jendea gehiago ezagutzen baita eta beti daude txutxu-mutxuak; aitzitik, hainbatek
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aipatzen dute hiri-eremu batean ere emakumeek antzerako lotsa eta beldurra sentituko dutela,
eurei buruz bizi diren eraikin edota auzoan hitz egin ete dutenaren beldur izango baitira hauek
ere.
Diotenez, ez dituzte ezagutzen indarkeria jasan duten emakumeei zuzendutako laguntzak, ezta
berdintasunaren alde indarrean dauden udal politikak ere.
Langraiz Okan existitzen den indarkeria matxistari dagokionez, aipatzen dute eskola-jazarpen
kasu asko daudela eta neurri eraginkorrak hartzen hasi beharko liratekeela, egun hartzen diren
neurriak ez baitute esperotako fruiturik ematen. Banaketa-prozesuan dauden bikote nagusien
artean ematen ari diren indarkeria kasuen berri ere badute; dirudienez, emakume horiek euren
bizitza osoan zehar pairatu izan zuten indarkeria, eta orain azaleratzen ari da.
Uste dute, orokorrean, indarkeria matxista errotik mozteko hartzen ari diren neurriak ez dutela
emaitzarik ematen, gero eta emakume gehiago erailtzen baitituzte, eta gainera, gero eta sexueraso gehiago daude. Justizia oso motela eta injustua da adingabeekin, erasotzailea ikusten
jarraitzera behartzen baitituzte, nahiz eta erasotzaile horiek haurrak amei sufrimendua
eragiten jarraitzeko erabiliko dituztela jakin. Eta Instituzioek aurkakoa dioten arren, zerbitzuek
ez dituzte indarkeria pairatzen duten emakumeak era eraginkor batean babesten, ez baitituzte
bere gain beharrezko diren baliabideak.
Azkenik, gazteengan atzerapausoak nabari dituzte, alde batetik, gazteak euren gurasoen
aurkako gero eta tratu txar kasu gehiago ezagutzen dira, eta bestetik, gero eta irakasle
gehiagok pairatzen dute indarkeria euren ikasleen partetik. Egoera horiek heziketa emozional
ezegoki baten ondorio gisa ulertzen dituzte, frustrazioa kudeatzen ez dietenak irakatsi, eta
“ezetza” erantzun gisa onartzen ez dakitenak.
Koordinazioa
Udaletxeak eta Administrazio Batzordeak, diru-laguntzen bidez babesten diela azpimarratzen
dute, eta urtero bazkaria egiteko erabiltzen duten espazioaren alokairua ez dietela kobratzen.
Koordinazio onena animatzaile soziokulturalarekin dute, bera baita Aldundirako diru-laguntzak
tramitatzen laguntzen diena eta gertuko harremana dute.
Formakuntza batzuk burutzeko Caritasekin koordinatu dira, eta noizean behin udalerriko
zenbait

elkarterekin

biltzen
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lankidetzarako aukera interesgarria da. Arabako Emakumeen Sareak ere, urtero hainbat
topaketetara gonbidatzen ditu.
Generoaren inguruko oinarrizko kontzeptu batzuei buruz eta diru-laguntzak eskatu ahal izateko
proiektuen formulazioari buruzko formakuntza behar-beharrezkotzat jotzen dute.
6. BIKTIMAREN ETA LAGUNTZAILEEN IRITZIA
Bi elkarrizketa egin dira: bat, indarkeriari aurre egin dion emakume emigrante bati eta,
bestea, bortizkeriaren bikitimei zuzendutako zerbitzu psicosozioedukatiboa eta gizarte laguntza
kudeatzeaz arduratzen den Hezilaneko koordinatzaileari, eta Gizarte Ongizate Institutu
Foraleko honen erantzuleari.
6.1. Biktima izandako Kuadrillako emakumeak
Indarkeriari aurre egin dioten emakume gehiago ezin izan ditugunez elkarrizketatu, Argituzek16
argitaratutako ikerketan oinarritzea erabaki dugu. Ikerketa emakumeen beharrei, oztopoei eta
praktika onei buruzkoa da, hortaz, emaitza horietaz baliatzea erabaki dugu, elkarrizketatutako
emakumearen narrazioa ere kontuan hartuz. Honen bidez, emakumeek baliabideak eta
zerbitzuak erabiltzerako orduan bizi izandako esperientzia ikusi nahi da.
Ikerketa honetan elkarrizketatutako zenbait emakume Añanako Kuadrillakoak dira, zehazki,
Kuartango,

Armiñon,

Rivabellosa

eta

Iruña

Okakoak.

Elkarrizketatutako

erabiltzaileak

indarkeria-harreman bat bizi izan zuen hiru urtez; tratu txar psikologikoak jasan zituen
jarraitasun batekin eta fisikoak noiz behinka. Indarkeria ezkondu zirenean hasi zela adierazi
du, eta harremana bere amaierara hurbiltzen joan ahala areagotuz joan zela.
Udalerri txiki batean bizitzeak emakumeenganako presioa areagotzen du, eta asko Gasteizera
edo hiri handiago batera joaten dira bizitzera indarkeriatik ateratzeko prozesua hastean edo
bikotekidea den erasotzaileagatik banandu eta gero. Elkarrizketatutako erabiltzailearen
kasuan, herrian bere inguruan sortzen ziren txutxu-mutxuek zeharo gogaitarazten ziela
adierazi du. Horren aurrean, bere estrategia herriko jendearekin harremana etetea izan zen,
eta Gasteizera joan zen behar zituen zerbitzuak erabiltzeko.

16

“Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la violencia de género,
desde la experiencia de mujeres del área rural de Araba”. Argituz, 2012.
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“Nire kulturan, emakumeari ezartzen zaio beti egoeraren errua; gainera, familiak asko
sufritzen du egoera hauetan eta ni horren arduradun sentitzen naiz”.
Argituzen ikerketan hainbat oztopo antzeman ziren emakumeak indarkeriatik ateratzeko
ibilbidean:
1. Indarkeria egoera bat dela ez antzematea
Emakumeek kontatutako historietan, haiek bizi izandako indarkeria antzemateko gabezia
zegoela behatu zen, bereziki, indarkeria psikologikoa denean. Antzemate gabezia hori jasotako
hezkuntzaren ondorioa zela adierazi zuten, horrek indarkeria normalizatzea eragin zielako eta,
beraz, hautematea ezinezko bihurtzen zuelako.
“Indarkeria fisikoa jarraitua bada, ez da onartu behar. Baina hark egiten duena ez jipoitzea ez
bada, hau da, noizean behin zerbait psikologikoa egiten badu edo bultzada bat edo zaplazteko
bat ematen badu noizean behin, nik ez nuke utziko, berarekin jarraituko nuke", kontatzen du
elkarrizketatutako

erabiltzaileak.

Onarpen

maila

handia

erakusten

du,

eta

indarkeria

psikologikoa eta haren ondorioak ez ditu antzematen.
Emakume haien berreskurapen prozesuaren lorpentzat hartzen zituzten, momentu horretan,
etorkizun batean indarkeria-harremanez ohartaraziko zieten adierazleak ezagutzea.
2. Larrialdietako arreta (osasun-langileak eta polizia)
Azpimarratu zuten osasun-langileengandik jasotako arretaren kalitatea profesionalak duen
interesaren araberakoa dela, eta adierazi zuten beste zerbitzuetara bideratzea ez zela beti
egokia izan.
Elkarrizketatutako erabiltzea larrialdietako zerbitzuek (112) artatu zuten, eta larrialdietako
osasun-zerbitzuetara eta Ertzaintzarengana bideratu zuten. Lehenengo zerbitzu horretan tratu
ona jaso zuen arren, Ertzaintzako pertsona batek bere kontakizuna zalantzan jarri zuen,
momentu horretan ez baitziren ikusten bere kontakizuna berresten zuten marka fisikoak.
Pertsona horrek bere zalantzak adierazi zizkien osasungintzako langileei, eta horrek bera
okerrago sentiaraztea eragin zuen, eta hori kontuan izanik hori baino lehen ere antsietate
kuadro larria zuela.
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3. Salaketa
Emakumeen aburuz, indarkeriaren salaketa juridikoak baliabide-sarera sarrera dakarrela eta
eskubide ekonomiakoak jasotzeko aukerak dakartzala pentsatzea akats bat da. Salaketaren
unea ez behartzea aholkatzen dute; izan ere, momentu horietan emakumea ez baitago
emozionalki indartsu eta laguntza psikologikorik ez badu, prozesu horrek sufrimendu gehiago
eragin diezaioke.
Genero indarkerian espezializatutako Ertzaintzako unitateak artatu zituen elkarrizketatutako
emakume gehienak eta, orokorrean, positiboki baloratzen dute. Beste zenbait, ordea, hurbilen
zuten polizia-etxera joan ziren, eta, diotenez, bertan ez zuten tratu egokirik jaso.
Emakumeen ibilbidean ikusi ahal izan dugunez, oso ehuneko txikiak erabiltzen du salaketa
soilik indarkeriatik ateratzeko, eta horrek aurrerapen bat erakusten du Argituzen ikerketa egin
zen garaiarekiko.
4. Dependentzia ekonomikoa eta etxebizitza
Orokorrean, genero indarkeria dagoen harremanetan, boterea ez da era orekatu batean
banaturik egoten bi aldeen artean, eta horrek, besteak beste, emakumeak erasotzailearekiko
dependentzia ekonomiko bat izatea eragin dezake. Ondorioz, indarkeria egoeratik ateratzea
erabakitzen duten emakumeek sarritan beraien ibilbidea burutu ahal izateko guztiz pobretuko
direla ikusten dute, eta horrek zalantzaz eta beldurrez beteriko sufrimendua eragiten die.
Kasu askotan emakumeek beraien etxean bizitzen jarraitu

dute erasotzailearekin zuten

harremana hautsi ondoren, baina beste zenbait kasutan, beraien etxebizitzatik ihes egin eta
bizileku seguru bat lortzeko premia handia izan dute, bai hasieran, bai ibilbidean zehar. Behar
horiek izandakoek adierazi zuten zerbitzu horien sarbideak eta kalitateak gabezia handiak
dituela.

5. Laguntza informatua eta enpatikoa
Elkarrizketatutako emakume gehienak beste norbaitekin joan ziren justizia- eta poliziabulegoetara, baina hori ez da beti horrela, eta beraien esanetan, harrera zerbitzuek ez dute
behar adina informazio eta enpatia ematen.
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Elkarrizketatutako erabiltzailearen esperientzia desberdina da. Adierazten du gizarte-langileak
artatu egin zuela eta eskuragarri zituen baliabideez informatu zuela, eta gainera, Eusko
Jaurlaritzako ordainketa bakarreko diru-laguntza tramitatu zuela. Hori gutxi balitz, IFBS-ek
eskaintzen duen zerbitzu psikosozioedukatiboan bera atenditzeko beharrezko zuen guztia
kudeatu zuen gizarte-langileak. Asken zerbitzu honetan ere laguntza ugari jaso duela dio,
bertan, formakuntza arloko eta Lanbideko beste baliabide batzuentzako behar zituen
tramitazioak burutzen lagundu zien; izan ere, bulego aldaketa bat tramitatu behar zuen
erasotzailearekin ez kointziditzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) kudeatzeko.
Adierazi du aipatutako zerbitzuetan ondo tratatu dutela eta oso babestuta sentitu dela gizartelangilearen eta Hezilaneko langileengatik. Gaur egun, arreta psikosozial espezializatuko
zerbitzu foralaren laguntza jasotzen du. Azken zerbitzu horren balorazio oso ona egin du eta
bere umorea era nabarmen batean hobetu dela adierazten du.
6. Justizia
Jada aipatu dugun bezala, oso ohikoa da emakumeek prekarietate ekonomikoa jasatea
erasotzailea utzi ondoren. Hala ere, ikerketan elkarrizketatutako emakume gehienek ez zuten
doako justizia lortzeko baldintzarik bete17. Horrez gain, ofiziozko langileen azkartasun gabezia
azpimarratzen dute, gainera, uste dute, hau ez zela gai izan emakumeei behar zuten
aholkularitza eskaintzeko.
Prozesu judizialetan izandako emaitzak alde batera utzita, emakume gehienek azaldu dute ez
zirela gustura sentitu edo epaitegietako langileek ez zituztela ondo tratatu, bereziki epaileek.
Elkarrizketatutako erabiltzailearen kasuan, berak aipatzen du, epaiketaren egunean deklaratu
bitartean erasotzailea ez zuela ikusiko esan ziotela, baina azkenean bere aurrean deklaratu
behar izan zuela. Horrek deseroso sentiarazi zion eta are urduriago jarri zen. Egoera horren
aurrean, epailea serioa izan zen eta ez zuen batere lasaitu. Bere abokatuari buruzko iritzi ona
dauka, lana ongi egiten duela dio eta informazio guztia helarazten diola.

17 Aipatutako Argituz-en ikerketa, 2012an burutu zen, urriak 5-eko 42/2015 Lege erreforma baino lehen, Lege honek urtarrilaren 7ko
1/2000 Epaitze Zibilaren Legea berritzen du, honek beste kasuen artean, dohaineko justizia ematen die genero bortizkeriaren biktima
diren emakume guztiei. http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10727.pdf
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7. Erasotzailearekin komunean izandako seme-alabak
Behin emakumea indarkeria harremanetik ateratzen denean, oztopo handiak aurkitzen ditu
erasotzailearekin seme-alabaren bat badu. Emakumeek ikusten dute erasotzaileek oraindik
beraien bizitzetan jarraitzen dutela, eta horrek dakartzan ondorio guztiekin. Horrez gain,
seme-alaben bidez indarkeria sufritzen jarraitzen dute; esate baterako, gizonezkoek sarrita eta
aldizka alde batera uzten dituzte aita gisa dituzten betebeharrak eta betebehar ekonomikoak.
6.2. Zerbitzu psikosozioedukatiboa eta laguntza soziala (Hezilanek kudeatuta)
Añanako Kuadrillan indarkeria matxista bizi izan duten emakumeak elkarrizketatzeko izandako
arazoak ikusirik, Hezilanek eskaintzen duen zerbitzuaren koordinatzailea elkarrizketatzea
erabaki zen; hau esku hartze psiko-sozioedukatiboa eta genero indarkeriaren biktimen
laguntza kudeatzen duen kooperatiba da. Horrez gain, zerbitzu honen arduraduna den Gizarte
Ongizatearen Institutu Foraleko langilea ere elkarrizketatu zen. Era honetan emakumeek bizi
izandakoari buruzko informazio gehiago jaso nahi da.
Hezilaneko profesionala zerbitzu psikosozioedukatiboa kudeatzen duen langilea da eta IFBSko
elkarrizketatutako psikologoaren eginkizunak, berriz, honako hauek dira, besteak beste:
oinarrizko gizarte-langileei laguntzea (haientzat genero indarkeria kasuen erreferentea da),
Arabako Foru Aldundiko harrera etxeak kudeatzea eta zerbitzu psikosozioedukatiboari
jarraipena ematea.
Zerbitzuaren datu orokorrak
Hezilan zerbitzu psikosozioedukatiboa kudeatzeko eta laguntza soziala emateko Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundeak kontratatutako kooperatiba bat da. Zerbitzuko lan-taldea 6
emakumek osatzen dute. Nahiz eta arreta-zerbitzua astelehenetik ostiralera dagoen irekita,
08:00etatik 15:00ak arte, esku hartzeko ordutegia emakumeen beharren araberakoa da, batik
bat esku-hartzearen lehenengo faseetan edota behar handiagoko egoeretan.

Zerbitzua 1997an jarri zen martxan proba pilotu bezala, eta ordutik lan eta esku-hartze eredua
garatzen eta aldatzen joan da. Gaur egun, zerbitzua indarkeria jasan duten emakumeekin
interbentzio psikologikoa, hezitzailea eta soziala burutzera dago bideraturik, eta baita
baliabideak lortzeko egin beharreko tramiteetan emakumeek behar duten laguntza ematera
ere.
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Zerbitzuaren helburu nagusia emakumeen autonomia integrala sustatzea da, indarkeriarik
gabe bizitzea lor dezaten. Horretarako, autoestimua, autobabesa eta adin txikoen babesa
lantzen

dira.

Zerbitzu

Osasungintzarekin,

hauekin

Hezkuntzarekin,

aritzen

dira

Psikologia

elkarlanean:
zerbitzuekin,

Gizarte-zerbitzuekin,
Lanan

arlokoekin,

erresidentziekin, zerbitzu juridikoekin...
Zer zailtasun topatzen dituzten emakumeek zerbitzuetara eta baliabideetara doazenean
Emakumeek aurkitzen duten lehen zailtasuna ekonomikoa da. Ekonomikoki babesgabe dauden
emakumeak izan ohi dira, eta nahiz eta zenbait prestaziotarako eskaera azkar egiten den,
prekarietate eta ez-jakintasun momentuak izaten dira. Horrez gain, askotan emakumeek euren
etxea berehala utzi behar izaten dute, haien integritate fisikoa arriskuan dagoelako eta, nahiz
eta horrek indarkeria-egoeratik atera, oso zaila da haientzat dena atzean utzi eta ezer gabe
geratzea.
Era berean, elkarrizketatuek adierazi dute emozionalki gabezia handiak dituzten emakumeak
direla eta emakume gazteak izan arren, urte asko daramatzatela indarkeria jasaten. Beraien
esanetan, emakume hauek bizi-frustrazio handiak eta gainditu gabeko doluak izaten dituzte,
baita landu gabeko barne amorru eta min handia ere. Baina ahala ere, ez dizkiete gauzak
erraztuko.
Elkarrizketatuek aipatu dute bigarren fase batean edo indartsuago sentitzen diren fase batean,
oso amorru handia sortzen diela beraien ondasunengatik borrokatu behar izatea; batez ere
emakume nagusien kasuan, hauek bizi osoa baitaramate beraien erasotzailearekin bizitzen eta
beraien ondasunak irabazpidezko erregimen ekonomikoan egoten dira, hortaz, tramitazio
juridiko

konplexuak

izaten

dira

eta

honek

frustrazioa

eragiten

die.

Kasuren

batean,

emakumeek ordaindu behar izan dute erasotzaileak utzi dien edo/eta oraindik ere handitzen
jarraitzen duen zorra eta, beraz, erasotzaileak haiengan indarkeria eragiten jarraitzen du.
Emakumeek eta eurei laguntzen arin diren langileek epaiketa judizialaren aurrean duten
ziurgabetasunaren eraginez, langileek berebiziko esfortzua egin behar izaten dute emakumeek
epaitegira joatearen garrantzia uler dezaten. Baina horrek esan nahi du, emakumeek berriz
kontatu behar dutela haien historia (jadanik hainbat zerbitzutan azaldu dutena), erasotzailea
han egongo dela jakinik, eta epaiketaren ebazpena haientzat positiboa izango den edo ez jakin
gabe.
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Zerbitzu

psicosozioedukatiboan,

positiboki

baloratzen

da

epaitegiek

eskaintzen

duten

Biktimarentzako Arreta Zerbitzua, emakumeak epaitegietako bulegoetan zehar laguntzen
baititu eta erasotzailearekin aurkitu ezkero babesa ematen baitie. Horrez gain, uste dute
garrantzitsua dela emakumeak epaitegietara joatea deklaratzera, bideo-konferentzia bidez
xehetasunak galdu egiten baitira, bereziki kanpoko emakumeen kasuan. Haien kasuan,
informazioa galtzen da ere itzulpena egin behar denean.
Elkarrizketatutako profesionalek baieztatzen dute emakumeek, orokorrean, Ertzaintzari eta
Udaltzainei buruzko iritzi ona duela. Babesten eta entzuten dituztela sentitzen dute, nahiz eta
deklarazioa luze egiten zaiela esaten duten. Aholkularitza judizial falta da emakumeek
deklarazioa egiterakoan izaten duten arazoetako bat, bereziki landa-eremuan. Abokatu gutxi
daude ofizioko lana burutzen, eta horrek itxaronaldi luzeak eragiten ditu: ondorioz, aholkulari
juridikorik gabe hasi ohi du Ertzaintzak deklarazioa. Momentu horretan, langile horren figura
oso garrantzitsua da, ez soilik emakumeari aholkularitza eskaintzeko, baizik eta poliziaren
bulegoetatik gutxieneko babez neurri batzuekin ateratzeko.
Haien ustez, Lanbidek ere arreta ona eskaintzen du, genero indarkeriarako tutore bat egoteak
arreta zuzenagoa izan dadin eragiten baitu. Hala ere, betebeharreko baldintzak asko direnaren
kexu dira, baita kudeaketaren burokrazia gehiegikoa dela eta emaitzak berandu iristen direla
ere. Emakumeek beldurrez eta zalantzaz gainezka egiten egoten dira zailtasun hauen aurrean,
izan ere, momentu horietan oso ahul eta nahasirik sentitzen dira, beraien bizitzan hainbeste
aldaketa jasan ostean.
Baliabideak eskuratzeko desberdintasunak hiriko eta herriko emakumeen artean
Profesionalek adierazi dute herrietako edo landa-eremuko emakumeek autonomia eta gaitasun
gutxiago dutela baliabide eta zerbitzuetara hurbiltzeko hirietan bizi direnek baino. Emakumeen
adinak ere desberdintasun hauetan eragiten du eta landa-eremuetan baliabideei buruz dagoen
informazio faltak zailtasunak handitzen dituelarik.
Bestalde, nahiz eta landa-eremuetako emakumeek jasotzen duten laguntza hurbilagoa eta
pertsonalagoa izan, hauek herri txikietan sortzen diren txutxu-mutxuei egin behar diete aurre,
eta horrek lotsarazi egiten ditu. Hori dela eta, emakume horiek askotan hirira joatea
erabakitzen dute, egoera bideratzeko autonomia berreskuratzeko.
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Baina orduan beste zailtasun handi bat sortzen zaie: mugikortasuna. Gasteizera egin
beharreko bidaiak bi arrazoirengatik dira zailak emakumeentzat: alde batetik, garraio publikoa
urria delako ,eta bestetik, bidai horiek, nahiz eta norberaren ibilgailuarekin egin, gastu
ekonomiko gehigarria direlako, eta ekonomikoki egoera zailean egon ohi direlako.
Hala ere, orokorrean, emakumeak hirira joaten dira bizitzera indarkeria egoeratik ateratzea
erabakitzen dutenean, lan-aukera gehiago baitituzte eta baliabideetatik hurbilago baitaude.
Landa-eremutik

ateratzen

direnez

eta

ez

dutenez

hirian

babes-sarerik

izaten,

askok

kontaktuan jarraitzen dute haien udalerriko gizarte-langilearekin, berarengan konfiantza
baitute eta berarekiko dependenteak izaten dira euren bizitzarekin aurrera jarraitzeko prest
egon arte.
Baliabideak eskuratzeko desberdintasuna: bertako emakumeak, kanpokoak, gazteak, helduak,
amak, dibertsitate funtzionala duten emakumeak...
Hizkuntza da kanpoko emakumeek duten arazo nagusietako bat, bereziki Saharaz hegoaldeko
etorkinena. Zerbitzuetako zenbait emakumek ingelesez egiten diete hitz arazoa konpontzeko
eta bertako hizkuntza ikastera animatzen dituzte. Hala ere, hizkuntza ez jakitea bizitako
indarkeriaren eta isolamenduaren adierazle bat dela azpimarratzen dute.
Familiak eta erlijioak baldintzaturik bizi diren emakumeak dira. Afrikako emakumeek sinesmen
sendoak dituzte magian eta vudúan, eta erasotzaileek eta haien senideek horrelako kontuekin
mehatxatzen dituzte; hori deseraikitzea oso zaila da. Orokorrean, emakume etorkinek ez dute
babes-sarerik izaten indarkeria egoeratik atera eta erasotzailea uztea erabakitzen dutenean.
Sarri banaketa horren erruduntzat jotzen dituzte ,eta askotan, familiartetik kanporatzen
dituzte.
Horrelako egoerak izaten dituzte emakume ijitoek ere. Emakume ijito batek bere erasotzailea
uzten duenean, bere familiak gizonaren familiaren kontrako eraso zuzentzat bizi du eta,
ondorioz, familien arteko gatazka bat sortzen da, eta emakumea eta bere egoera bigarren
planoan geratzen dira, patriarka baita erabakiak hartzen dituena. Zenbait emakume ijitok
sentitu dute zerbitzuen esku hartzeak arrisku handiagoko egoera batean jarri dituela.
Profesionalek adierazi dute dibertsitate funtzional motaren bat zuen emakume gutxi artatu
dituztela. Haien ustez, emakume horiek, dituzten ezaugarriengatik, ez dira zerbitzuetara
horren erraz iristen eta, beraz, oso zaila iruditzen zaie haiei laguntzea. Gizarte-langileek
dituzten baliabide guztiak jartzen dituzte haien esku, behar dutenerako hor daudela adierazten
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diete eta jarraipena egiten die etxeko bisita bidez. Hala ere, emakume horiei beraien
etxeetatik eta/edo ingurutik ateratzea asko kostatzen zaiela diote.
Hortaz, esan daiteke zerbitzu psikosozioedukatibora heltzen diren emakumeen ezaugarri
komuna bakardadea dela. Oso emakume ahul eta babesgabeak dira, babes-sarerik gabekoak
edo zenbait arrazoirengatik aipatu nahi ez dituzten sareak dituztenak eta haien historia kanpo
agenteei kontatu nahi dietenak.
7. ONDORIOAK ETA AHOLKUAK
7.1. Ondorioak
Añanako Kuadrilla Arabako Lurralde Historikoko handiena da, geografiari dagokionez. Kuadrilla
hau osatzen duten 10 udalerriek ezaugarri eta behar desberdinak dituzte, baina, nahiz eta
desberdintasun horiek kontuan hartu behar diren, argi dago, indarkeria matxista leku guztietan
ezaugarri komunak dituen arazo sozial bat dela. Hori dela eta, ondo ezagutu beharreko arazoa
da, hori pairatzen duten emakume, neskato, mutiko eta nerabeei ahalik eta arretarik onena
eskaintzeko, dauden informazio eta baliabideak eskuragarri jarriz. Era berean, gizarte osoaren
eginkizuna

da

gobernuena)

(eta

beraz,

gizartearen

ordezkari

hurbilenak

diren

lekuko

eta

foruko

inplikazio eta sentsibilizazio handiagoa sustatzea, eta prebentzio eraginkor bat

lantzea, indarkeriarik gabeko gizarte parekide bat lortzeko.
Leku bakoitzeko ezaugarri esanguratsuak eta bertako testuinguru soziala ezagutzeak inguru
horren indarguneak eta ahulguneak zein diren ulertzen laguntzen digu. Eta ezagutza honek.
orain arte egindako ibilbidea aprobetxatzeko aukera ematen digu, baita ibiltzeko geratzen
zaigun bidea era egokian sustatzeko ere.
Añana biztanle-nukleo murritzak dituen Kuadrilla bat da, eta ondorioz, harreman hurbilak eta
familiartekoak garatzen dira biztanleen eta haien behar sozialei erantzuteko lan egiten duten
langile teknikoen artean. Harreman horrek, sentsibilizazio egoki batekin batera, emakumeak
eta beraien ingurua hobeto ulertzea eta laguntzea errazten ditu. Izan ere, aurre egin
beharreko indarkeria horrek landa-eremuan edota nukleo txikietan bizitzeak dituen ezaugarri
bereziak ditu.
Eragile politiko eta teknikoek dagoeneko haien udalerrietan existitzen diren zerbitzuak hobeto
ezagutu behar dituzte, eta elkarren arteko laguntza eta ulermena hobetzen ahalegindu
beharko dira, horrek indarkeria-egoeretan dauden pertsonak artatzeko lana erraztuko baitu.
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Zerbitzuak

eta

baliabideak

fisikoki

urrun

egoteak

(kasu

honetan,

hirian)

bakardade

sentimendua sor dezake indarkeria pairatzen dutenengan, baita landa-eremuan bitartekaritzan
dihardutenengan ere. Horrek babesgabetasun sentsazioa eragiten du, eta koordinazioa eta
komunikazioa hobetzearen bidez konpondu beharreko zerbait da.
Berdintasunaren alde eta indarkeriaren aurka lan egiten duen elkarteen sarea oso urria da
eremu horretan, baina existitzen dena entitate publikoek babestu eta indartu behar dute. Era
berean, elkarte horiek biztanleak kontzientziatzeko eta mobilizatzeko eragile sozialen laguntza
nagusietako bat bilakatu behar dira.
7.1.1. Indarkeria matxistaren normalizazioa Añanan
Diagnostiko honetan jaso ditugun iritzien arabera, ondorioztatu dezakegu ikuspuntu orokor bat
dagoela: Kuadrillan gertatzen diren emakumeen aurkako indarkeria matxista kasuetatik oso
gutxi ateratzen dira argitara. Zer behar da Añana isilarazitako indarkeriarik gabeko eremu bat
izan dadin? Ze politika jarri behar dira martxan Kuadrillak urteetan zehar indarkeria sufritu
duten emakumeak babestu eta ordain soziala emanko? Kontziente al gara neskato, mutiko eta
nerabeek jasaten duten sufrimenduaz, egunero haien aitak edo amaren bikoteak haren kontra
erabiltzen duen indarkeria bizi dutenean?
Galdera horiek eta beste asko oinarrizkoak dira genero berdintasun faltsua zalantzan jartzen
hasteko. Era berean, zalantzan jarri behar da inguru hurbilean "gauza horiek" gertatzea
ezinezkoa denaren, eta gertatzen badira normaltasunetik at dauden gertaerak direnaren
sinesmena. Normalizazioak gizartea paralizatzen du eta ez du uzten prebentziorako eta
arretarako politika egokirik egiten. Izan ere, indarkeria matxista normalizatzen denean,
erantzukizuna emakumeengan jartzen da eta hauek askotan ez dute indar edo baliabide
nahikorik bizi duten indarkeria onartu eta hortik ateratzeko bidea hasteko.
Eta erasotzaileak? Tratu txarrak eragiten dituzten gizonak ez dira munstroak, gure auzoko edo
lagunak izan daitezkeen gizonezkoak dira, baina erasotzailearen normalizazio horretan ez du
parte hartzen inguru guztiak.

Adibidez, zenbait hezkuntza-zentrotan indarkeria matxista lantzerakoan dituzten zailtasun
nagusietako bat gazteen artean indarkeria normalizatuta egotea da. Arduraz ikusten den
zerbait da, baina, hala ere, ez dira iraupen luzeagoko eta intentsitate handiagoko prebentziokanpainak egiten.
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Indarkeriaren normalizazioa berdintasun ezaren zilegitasunean oinarritzen da. Emakumezko
eredu alternatiboen gabeziak eta emakumeek autoritate gisa duten zilegitasun falta dira
zailtasuntzat hartzen diren beste bi elementu indarkeriarekiko intolerantea den kultura bat
sortzerako orduan.
Laburbilduz, indarkeriaren normalizazioa edonon ikus dezakegu: ikastetxeetako ikasleengan,
udaletxeko langile teknikoengan, baita osasun-erakundeetan eta poliziengan ere. Ikuspegi
horren ondorioz, biztanleak ez dira hori ikustarazteko mugitzen, ez biktimari laguntza zuzena
eskaintzeko, ez erasotzailea sozialki arbuiatzeko, ez salaketa bat jartzeko.
7.1.2. Prebentzioa eta arreta: lan-eremu independenteak
Kuadrillako langile teknikoen lana aztertu ondoren, ondorioztatu dezakegu prebentzioa eta
arreta

independenteki

lantzen

diren

lan-eremuak

direla,

bai

politiketan

bai

eremu

bereziki

gazteei

pertsonalean, eta eragiteko estrategia integral bat bihurtzetik urrun daudela.
Prebentzioaren

eremuan,

data

zehatzetan

kanpainak

egiten

dira

eta

zuzendutako edota ikastetxeekin elkarlanean egindako prebentzio-ekintzak antolatzen dira.
Arreta eremuan, ordea, biktimei egiten zaien arreta (normalean, helduak izaten dira, IFBSk
emandako datuen arabera 40 urtetik gorako erabiltzaileak % 37 baino gehiago baitira) gizartezerbitzuen esku geratzen da. Elkarteek egiten duten ahaleginaz gain, ez da ikusten biztanle
helduentzako prebentzio-politika argirik egiten denik.
Kontuan hartuta esku-hartze egoki batek elementu prebentiboak dituela (bai artatzen den
emakumearentzako,

bai

bere

inguruarentzako)

eta

prebentzio

egoki

batek

indarkeria

hasiberriei erantzun diezaiekeela, prebentzioaren eta arretaren arteko dikotomia gainditu
beharko genuke. Horrek esan nahi du elkarlana sustatu behar dela udaletxeko hainbat alorren
eta Kuadrillakoen artean eta, bereziki, diskurtso bateratu bat eraiki behar dela emakumeen
aurkako indarkeria matxistaren arrazoiei eta ondorioei buruz, koordinazio hau lanean hasi berri
den berdintasun teknikariak burutuko du.

Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren konplexutasuna eta haren esanahia desegin
egiten da formakuntza-politika iraunkor eta diziplinartekorik ez baldin badago. Indarkeria
matxista toleratu, babestu eta erreproduzituko ez duen kultura sozial bat sortzeko prebentzio
eta arreta ereduek talde teknikoak eta politikariak behar dituzte teoria sendo baten bidez
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eztabaidak, elkarlana, esperientzien elkartrukea eta beste ikuspuntu teorikoekiko kontrastea
sustatzeko.

Horren

bidez,

diskurtso

koherenteak

sortu

beharko

dira,

baina,

bereziki,

interbentzio eraginkorrak eta indarkeriaren eragina neurtzeko adierazle argiak pentsatu
beharko dira, baita interbentzio horiek emakumeengan eragin dituzten aldaketak aztertu ere.
Formatutako

profesionalak

dira

emakumeen

aurkako

indarkeria

matxistaren

kontrako

borrokarako politika koherente eta sendo baten oinarria. Udalerrietako eta Kuadrillako langile
tekniko eta politikarientzako oinarrizko mailako derrigorrezko formakuntza bat izan beharko
litzateke.
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7.2. Aholkuak
Udalerrietan
Añanako Kuadrillako biztanleria, orokorrean, 60 urtetik gorakoa eta 14 urtetik beherakoa da.
Hortaz, honako hau aholkatzen dugu:
•

Biztanle guztiei zuzendutako sentsibilizazio eta prebentzio ekintzak, eta bereziki,
aipatutako biztanle-taldeei zuzendutakoak. Ekintza hauen edukia berdintasunari eta
indarkeria matxistari buruzkoa izango da, eta indarkeria-mota guztiak hartuko ditu
kontuan.

•

Bereziki herritar etorkinei zuzendutako sentsibilizazio eta prebentzio ekintzak, hauek
dituzten ezaugarriak kontuan hartuta. Kuadrillan bizi diren emakume etorkinetatik % 5a
artatu dira zerbitzu ezberdinetan.

•

Indarkeria matxistari eta haren funtzionamenduari buruzko informazio kanpaina edota
programak. Biztanle guztiei zuzendutakoak izango dira, orokorrean ezagutzen ez diren
kontuak baitira.

Eremu politikoan
Berdintasunari eta indarkeria matxistari buruzko formakuntza gabezia dagoela ikusi da. Horrez
gain, indarkeria matxistarekin zerikusia duten gaiei buruzko sentsibilizazioa eta inplikazioa
txikia da, politikarien kezken artean bigarren planoan geratzen baitira. Honako hau aholkatzen
dugu:
•

Instituzioen arteko koordinazio protokolo bat egitea. Protokolo horrek definituko ditu
indarkeria

matxistaren

biktimentzako

prebentzio,

antzemate,

arreta

eta

esku-

hartzerako zerbitzu eta agente guztien funtzio eta mekanismoak.
•

Berdintasunari, generoari eta emakumeen aurkako indarkeriari buruzko oinarrizko
kontzeptuen formakuntza-saioak. Formakuntza jasotzea erraza izan dadin, landaeremuetako ezaugarri bereziak hartu beharko dira kontuan.

•

Biztanleei zuzendutako sentsibilizazio- eta prebentzio-kanpainak garatzeko laguntza
ekonomiko handiagoa instituzioen aldetik. Laguntza ekonomiko handiagoa ematea, sare
asoziatiboari haien ekintzak egin ditzaten.

•

Udalerrien sare asoziatiboekin saretzea, eta horrela indarkeria matxistaren aurkako
borrokan inplikazio handiagoa dagoela ikusaraztea.

•

Batzar administratiboetan eta kontseiluetan emakumeen ordezkaritza bultzatzea,
autoritate bezala legitimatuz.
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Udal-zerbitzuetako langile teknikoak
Behatutako beharren artean, indarkeria matxistari buruzko formakuntza espezifikoa jasotzeko
beharra aztertu da. Horren bidez, mota guztietako indarkeriak antzematea eta salaketa
faltsuekin lotutako mitoak deseraikitzeako. Honako hau aholkatzen dugu:
•

Udaletxeko langile guztientzako indarkeria matxistaren oinarrizko kontzeptuei buruzko
formakuntza ematea, horrela indarkeria horren arrazoiak eta ondorioak ulertu ditzaten
eta marko kontzeptual eta normatibo berbera erabil dezaten.

•

Generoari

buruzko

mainstreaming-ean

formakuntza,

diru-laguntzetan

eskatutako

oinarriak egoki betetzeko.
•

Metodologia berritzaileei buruzko formakuntza, ekintzek parte-hartze handiagoa izan
dezaten eta gizartean eragina izan dezaten.

•

Oinarrizko gizarte-zerbitzuetan langile-kopurua handitzea edo langile horiek zenbait
funtziotan duten lan-karga murriztea, emakumeekin denbora nahikoa egon daitezen.

Ikastetxeetako langileak
Ikastetxeetako langileek indarkeria-egoerak identifikatzeko eta horiek konpontzeko zenbait
zailtasun dituztela ikusi ahal izan dugu. Honako hau aholkatzen dugu:
•

Ikastetxeetan laguntzaile figura bat jartzea, langileei ikastetxeetan antzemandako
indarkeria matxista kasuak gainbegiratzen laguntzeko.

•

Ikastetxeetako

langileentzako

formakuntza,

indarkeria

matxistaren

oinarrizko

kontzeptuak barneratu eta indarkeria horren adingabeko biktimekin izan beharreko
esku-hartzea ezagutzeko.
•

Ikasleei eta gurasoei zuzendutako sentsibilizazio eta prebentzio programak.

•

Indarkeria matxistari buruzko formakuntza jasotzeko eskaintza instituzional handiagoa
landa-eremuan.

Sare asoziatiboa
Berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren kontrako borroka urria eta ahula. Uste
dugu garrantzitsua dela asoziazionismoa sustatzea, honi indar eta bultzada bat emanez. Hori
dela eta, honako hau aholkatzen dugu:
•

Politikariek eta instituzioek sare asoziatiboarekin elkarlan handiagoa izatea, haien
ekintzak sustatzea eta horietan parte hartzea.

•

Udal ekintzak kudeatu eta antolatzeko, sare asoziatiboak eta udal langileek elkarrekin
lan egitea.
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•

Landa-eremuko ezaugarri asoziatiboetara egokitutako diru-laguntzak.

•

Sare

asoziatiboarentzat

berdintasun,

genero

eta

indarkeria

matxistari

buruzko

formakuntza eskaintzea instituzioek.
•

Diru-laguntzen

oinarriak

betetzeko

asmoz,

proiektuak

pentsatzeko

formakuntza

ematea.
Komunikazioa eta datu-bilketa
Biktimekin elkarlanean ari diren zerbitzuen komunikazioa eta indarkeria matxista kasuen
informazio-bilketa hobetzeko, honako hau aholkatzen dugu:

•

Datuak sistematizatzeko metodologia komun bat sortzea, kasuak bikoiztea ekiditeko eta
zerbitzuen artean datuak alderatu ahal izateko. Horrela, eremuko errealitatearen
ikuspegi global bat lortuko da.

•

Zerbitzuen arteko komunikazioa hobetzea, biktimak zerbitzu batetik bestera egiten
duen ibilbidea errazago jarraitzeko.
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Eranskin 1. Elkarrizketatutako pertsonak

Ordezkari politikoak

-

Alkatea

eta

Añanako

Hezkuntza,

Osasun eta Kulturako zinegotzia
-

Armiñongo kulturako 2 zinegotzi

-

Gaubeako Hezkuntza eta Kulturako
zinegotzia

-

Lantarongo alkatea

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak

-

3 gizarte langile

Osasun Zerbitzuak

-

Zuia Iparraldeko taldeko erizaina

-

Espejoko Valleseko taldeko kide den
administraria

Hezkuntza Zentruak

-

Iruña Okako taldeko 3 pertsona
Valles 2 taldeko erizaina
“Los

Menesianos”

Zentruko

zuzendaria eta tutorea
-

Badaia

Zentruko

zuzendaria,

orientatzailea eta ikasketa burua
-

Joxe Migel Barandiaran Zentruko
zuzendaria eta idazkaria

Bake Epaitegiak

-

Unamunzaga Zentruko zuzendaria

-

Kontu-hartzaile

idazkaritzako

8

pertsona

Animazio Soziokulturaleko

-

4 epaile

-

Zerbitzuko 4 pertsona

Zerbitzua
Elkarteak

-

Lantarte Elkarteko 3 emakume
“Los tres castillos” Guraso Elkarteko
3 emakume

-

Santa Ana elkarteko emakume bat

-

Gaztelu elkarteko 2 emakume

Biktima izandako emakumeak

-

Zerbitzu psikosozioedukatiboa

-

IFBS-ko psikologoa

(Hezilanek kudeatua)

-

Hezilaneko koordinatzailea
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