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SARRERA
Indarkeria ma txista giza eskubideen urraketa bat da; genero-desberdinkerien adierazpe-
nik larriena da, eta, batez ere, emakumeei eragiten die1. Aurrerapenak egin diren arren, 
gure gizarteak parez pare duen arazo handienetako bat izaten jarrai  tzen du, eta berori 
jasaten duten emakumeen gainean dituen ondorioek izugarri galarazten dute emaku-
meak eskubideetara eta aukeretara baldin  tza beretan iristea. 

Hori dela-eta, indarkeria ma txistaren aurkako borrokan konpromisoa duela adierazi nahi 
du Gasteizko Udalak. Batez ere emakumeen aurka ezar  tzen den kontrol- eta menderakun-
tza-ariketa da indarkeria ma txista, eta bizi tzaren eremu guztietan ezar tzen zaie emakumeei, 
emakume izate hu tsagatik ezarri ere. Halaber, sexu-genero-sexualitate sistema nagusiaren 
aginduak hausten dituztenen kontra ere ezar tzen da; hala nola, LGTBI per tsonen kontra. 

2016an, jendaurrean eran tzuteko protokolo bat ezarri zen; bada, protokoloaren fun -
tzionamendua etengabe ebalua  tzen da, eta, horri esker, hobetu egiten da. Hala, testu 
honek hobekun tzak  txertatu ditu, eraginkorragoa izan dadin eta, batez ere, indarkeria 
ma txistaren biktimekiko errespetua gorde eta lehene tsi dadin: protokolo honek gida-
tuko du gai honen inguruko eran tzun instituzionala.

Horri begira, honako hauek sustatu behar dira:

 ▶ Arazoa errotik jorratuko duten preben tzio-politikak; hau da, indarkeriaren ondorioak 
bakarrik jorratu ordez, sustraietara joko duten politikak abiarazi behar dira, biktimak 
errudun bihurtuko ez dituzten eta gizarteak indarkeria mota horretan duen eran -
tzukizuna indartuko duten sen  tsibilizazio-programen bidez.

 ▶ Arreta emateko politika publikoak; biktimen premiei eran tzun behar diete politika ho-
riek, tartean dauden udal-sailen arteko eran tzun koordinatua susta tzearekin bat.

 ▶ Biktimak errepara tzeko eta berriro ez gerta tzeko eskubidea berma tzeko politikak.

Gasteizko Udala, jendaurreko eran tzuna aktiba tzen duenean, biktima errepara tzeko prin-
tzipioan oinarrituko da, baita herritarrekiko eran tzukizun pedagogikoaren prin tzipioan 
oinarritu ere, eta, kasu bakoi tza banaka aztertu ondoren, eran tzun publikoa erregulatuko 
du. Azken batean, geure gain hartu behar dugu gizartearen arazo larri horri eta emaku-
meen eta LGTBI per tsonen giza eskubideen urraketa horri aurre behar bezala egiteko 
eran tzukizun politikoa, premia eta interes espezifikoen arabera artatu beharko diren ka-
tegoria heterogeneoak direla ain tzat hartuta.

1   Ekin! Gasteizko Genero Berdintasunerako V. Plana (2023-2030)
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Protokolo honek, era berean, talde feministekin eta berdintasunaren aldeko emakumeen 
elkarteekin koordina tzeko dauden mekanismoak hobetu nahi dira; izan ere, erakundeok 
arlo honetan daukagun eran tzukizuna geure gain har tzera eraman gaituen borrokan ai-
tzindariak direla aitor tzen diegu talde horiei, bai eta beren ibilbidea aitor tzen ere. 

Bestetik, LGTBI kolektiboekin koordina tzeko bideak ezarri nahi dira Protokoloarekin; ba-
tetik, izaera estrategikoa daukatelako eta errealitatea ezagu tzen dutelako, eta, bestetik, 
LGTBI per tsonen egoeratik hurbil daudelako, aurrez aurre duten indarkeria ma txistari 
eta diskriminazioari dagokienez. Bestalde, beste gizarte-eragile ba tzuk ere kontuan har-
tuko dira, Udalak indarkeria ma txistaren aurrean jendaurreko eran tzun azkar, koherente 
eta eraginkorra emateko prozedurak zehaztean. 

Azkenik, garran tzi tsua da Emakumeen E txea eta Ikusgune - LGTBIfobiaren kontrako 
udal-behatokia ikusgai egitea:

Emakumeen E txea hiriko emakume, lesbiana eta transen tzako e txea da. Urtebetez, be-
rariaz xede horretarako sortutako Sorginenea elkarteak kudeatu zuen, Udalarekin bate-
ra. 2021etik aurrera, tran tsizio-aldi batez, Udalak kudeatuko du proiektua, Jabe tze Femi-
nistarako Eskolarekin koordinatuta (eskolak toki horretan egiten ditu jarduerak). Proiek-
tuaren helburuek hasierako prozesuan planteatutakoak izaten jarrai tzen dute: 

 ▶ E txeak, zeina E txanobe jauregian baitago, topaketarako eta aitor tzarako erreferen-
tziazko gunea izan behar du emakume, lesbiana eta trans guztien tzat, baita feminis-
moaren eta berdintasunaren alde lan egiten duten kolektiboen tzat ere.

 ▶ Proiektuak ekarpena egin behar dio ahaldun tze kolektiboari. 

 ▶ Hirian feminismoa heda tzeko balio behar du. 

 ▶ Udalaren berdintasun-politiketan eragin behar du. 

Bestetik, Ikusgune - LGTBI+fobiaren kontrako Gasteizko behatokia Lumagorri ZAT (Zi-
sheterosexismoaren Aurkako Taldea) elkarteak kudea tzen du, Gasteizeko Udalarekin ba-
tera. Ikusgune homofobiaren, lesbofobiaren, bifobiaren eta transfobiaren kontrako be-
haketa-sistema iraunkorra da. Honako helburu hauek dauzka:

 ▶ LGTBIfobiak Gasteizen duen egoerari buruzko datuak bil tzea;

 ▶ Erasotuaren bidelagun ari tzea, hala eska tzen badu; 

 ▶ Tartean diren agenteekin ekin tzak koordina tzea;

 ▶ LGTBI per tsonek jasaten duten indarkeria desagerrarazteko lan egitea. 
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ARRAZOIEN AZALPENA
Gure eran tzunaren xede den indarkeria ma txistak banakako eraso tzaileak eta biktimak 
dauzka, baina egiturazko arazoa da; hau da, ez dira ez egitate isolatuak, ez azalpenik 
gabeko gertakariak. Horregatik hunki tzen gaitu sakon, baina ez harri tzen, gure hirian 
gerta tzen den eraso bakoi tzak; sumindu egiten gaitu, baina taldean edo elkarrekin eran-
tzuteko betebeharra dugula onar tzen dugu. Biktimei lagundu behar diegu; presiorik 
ezarri gabe, ordea. Izan ere, biktimek, indarkeria horri aurre egiteaz gain, errudun tzat jo-
tzen dituen estigma soziala har tzen dute beren gain. 

Indarkeria ma txista, genero-arloko desberdinkeriak eta ordena sinbolikoa kontrolatu 
eta iraunarazteko tresna gisara, gizartearen eraldaketa eta aldaketetara egoki tzen den 
errealitate konplexua da. Indarkeria mota hori ezar tzeko askotariko motak eta moduak 
daude, eta, behar bezala jorra eta uler daitezen, aztertu egin behar dira: batetik, zuze-
neko indarkeria dugu, indarkeria fisikoa, psikologikoa, ekonomikoa eta sexuala (erasoa, 
abusua, jazarpena) bil tzen dituena, eta, bestetik, zeharkako indarkeria daukagu, non in-
darkeria estrukturala, kultural edo sinbolikoa, instituzionala eta abar sar tzen diren. 

Kontuan izan behar dugu legez ezarri eta aitortutako kon tzeptu ba tzuk daudela eta, as-
kotariko maila instituzionalak koordina daitezen, ezinbestekoa dela kon tzeptuok ain tzat 
har tzea; era berean, gogoan izan behar dugu termino horiek erakunde honek jorra tzen 
dituen politika eta praktiketara egokitu behar direla. 

Testuinguru horretan, indarkeria ma txista da Gasteizko Udalaren Berdintasunerako 
Zerbi tzuaren eta politika publikoen jarduna gidatu behar duen kon tzeptua, indarkeria-
ren arloan. Ma txismoan dagoen desberdinkeriazko botere-harreman inplizitua esplizitu 
egiten du kon tzeptu horrek, «eta, aldi berean, indarkeria ma txista gehienbat emaku
meek jasaten duten arren, sistema heteropatriarkalak ezar tzen dituen eredu hege
monikoak hausten eta zalan tzan jar tzen dituzten beste per tsona ba tzuei ere eragiten 
diela ikusaraztea ahalbide tzen du. Zen tzu horretan, lesbianak, gayak, transexualak, 
transgeneroak eta intersexualak ere indarkeria ma txistaren xede dira, egungo eredu 
heteronormatibotik atera tzen diren heinean». 

Haur tzaroan ager daitezke zuzeneko eta zeharkako indarkeriaren askotariko adierazpe-
nak, eta bizi tzan zehar ere egon daitezke, hainbat forma hartuz eta ezberdin eraginez. 
Beraz, ikuspegi intersekzional eta zeharkakotik bideratu behar dira berdintasun-politika 
publikoak, askotariko errealitateei eran tzuteko.

Gauzak horrela, Ekin! Gasteizko Genero Berdintasunerako V. Planak jarduera-ildoen ar-
tean ezar tzen du Gasteizko Udalak Indarkeria Ma txistaren aurrean Jendaurreko Eran
tzuna emateko Protokoloaren jarraipena egin behar dela, salaketa publikorako eta bikti-
men erreparaziorako ekin tza kolektiboa susta tzeari begira. 
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TERMINOLOGIA2

INDARKERIA MA TXISTA
Indarkeria matxista giza eskubideen urraketa bat da; genero-desberdinkerien 
adierazpenik larriena da, eta, batez ere, emakumeei eragiten die. Hala ere, se-
xu-orientazioagatik, identitateagatik edo genero-adierazpenagatik indarkeria 
eta diskriminazioa jasaten duten pertsona guztiek jaso dezakete indarkeria 
matxista. Beraz, sexu/genero/sexualitate eskema errepikatuko dela ziurtatze-
ko kontrol-mekanismoa da indarkeria matxista. 

Ho ts, espezifikotasunak espezifikotasun, emakumeei eta LGTBI herritarrei 
egiten zaizkien erasoek sustrai berbera dute: ma txismoa. Horixe izango da 
esparru-kon tzeptua, eta emakumeen gainean nahiz sexu-genero eskema tra-
dizionala errepika tzeari uko egiten dioten per tsonen gainean ezar tzen diren 
indarkeria mota guztiak sar tzen dira bertan, indarkeriaren espazio fisiko eta 
sinboliko guztiak ain tzat hartuta. Kon tzeptu horren arabera, per tsona horiek 
jasaten duten zuzeneko indarkeriaren askotariko adierazpenak haur tzaroan 
ager tzen dira, eta bizi tzan zehar manten tzen, hainbat forma hartuz. Beraz, 
ikuspegi intersekzional eta zeharkakotik bideratu behar dira berdintasun-po-
litika publikoak, askotariko errealitateei eran tzuteko.

INDARKERIA SEXISTA
Emakume izate hu tsagatik eta emakumeek irudika tzen dutenagatik horien 
aurka berariaz erabil tzen diren indarkeria mota guztiez ari gara:

Genero-indarkeria: Honela defini tzen du genero-indarkeriaren aurka oso-
osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Or-
ganikoak: «Indarkeriazko egin tza oro, fisikoa nahiz psikologikoa, baita se
xuaskatasunaren aurkako erasoak, meha txuak, derrigor tzeak edo nahie
rara askatasunaz gabe tzea ere, indarkeria emakumeen aurka erabil tzen 
dutenean horien gizon ezkontide direnek edo izan direnek, edo horiekin 
an tzeko maitasunharremanak dituztenek edo izan dituztenek, nahiz eta 
elkarbizi tzarik ez izan».

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema alda tzen duen uztailaren 22ko 
8/2015 Lege Organikoak aldaketak egiten dizkio 1/2004 Lege Organikoari, 
azken xedapenetatik hirugarrenean. Aldaketa horiekin, indarkeriaren bikti-
ma diren emakumeen seme-alabak zuzeneko biktima tzat jo tzen dira, eta, 
hala, amen eskubide berberak dauzkate. Horrenbestez, beharrezko arreta 
bermatu behar zaie.

Sexu-indarkeriak: Sexu Askatasunaren Berme Integralari buruzko irailaren 6ko 
10/2022 Lege Organikoak honela definitzen ditu sexu-indarkeriak: batetik, onartzen 
ez den edo edozein eremu publiko nahiz pribatutan bizitza sexuala aske garatzea 
baldintzatzen duen edozein sexu-ekintza eta, bestetik, feminizidio sexuala, ema-
kumeen eta nesken homizidio edo hilketa gisa ulertuta, homizidio edo hilketa hori 
emakumeen mutilazio genitalarekin, behartutako ezkontzarekin, sexu-konnota-
zioa duen jazarpenarekin eta sexu-esplotazioa helburu duen giza salerosketarekin 
lotuta dagoenean, zeinak, era berean, sexu-indarkeriatzat jotzen baitira. 

2  Arrazoien azalpenaren esparru kontzeptualean azaldu dugun indarkeria izendatzeko kontzeptu ugari erabiltzen direnez, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duen terminologia aipatu nahi dugu, termino horiek guztiak jasotzen eta azaltzen bai-
titu. Iturria: Gipuzkoako emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2/2015 Foru Araua, V. kapitulua, 51.1 artikulua, Sexu 
Askatasunaren Berme Integralari buruzko irailaren 6ko 10/2022 Lege Organikoari egokituz.
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Oraingo kontzeptu juridikoak txertatzeko asmoz, batez ere, honako hauek be-
reiziko ditugu:

 ▶ Sexu-erasoak: (Zigor Kodearen 178. artikulutik 183. artikulura) Indarkeria edo 
larderia erabilita edota nagusitasun-egoeraz nahiz biktimaren zaurgarrita-
sun-egoeraz baliatuta egiten diren sexu-ekintzak, baita arrazoimenaz gabe-
tuta dauden pertsonen kontra edota pertsona baten egoera mentalaz abu-
satuta egiten direnak ere, edota biktimak, edozein kausa tarteko, borondatea 
ezereztua duenean egiten direnak. Hamasei urtetik beherakoekin egiten di-
ren sexu-ekintzak ere sexu-erasoak dira. 

 ▶ Sexu-jazarpena: (Zigor Kodearen 184. artikulua) Sexu-izaerako mesedeak es-
katzea, norberarentzat edo beste batentzat, lan-harreman, irakaskuntza-ha-
rreman, zerbitzuak emateko harreman edo antzeko harreman iraunkor edo 
ohiko baten esparruan, jokaera horrekin biktimari larderiazko egoera objekti-
bo eta larria eragiten bazaio, edo egoera etsai nahiz umiliagarria.

 ▶ Exhibizionismoa eta sexu-probokazioa: (Zigor Kodearen 185. eta 186. arti-
kuluak) Adingabeen aurrean edo desgaitasunen bat duten eta babes berezia 
behar duten pertsonen aurrean egiten diren erakuste-ekintza lizunak. 

 ▶ Prostituzioaren eta sexu-esplotazioaren nahiz adingabeen korrupzioa-
ren arloko delituak: (Zigor Kodearen 197. artikulutik 189. artikulura) Indarke-
ria, larderia edo engainua erabiliz edota nagusitasun-egoeraz nahiz biktima-
ren premia- edo zaurgarritasun-egoeraz baliatuz adin nagusiko bat edo adin 
txikiko bat prostituzioan aritzera edo jarraitzera bultzatzea.

Familia barruko indarkeria sexista: Edozein adineko neskatilek, nerabeek 
eta emakumeek senideen aldetik (aita, neba, aitona, osaba...) edo bizikide tza-
unitatearen barruan jasaten dituzten kontrol-, eraso-, arbuio- eta bazterke-
ta-modu askotarikoak aipa tzeko erabiliko dugu izendapen hau.

INDARKERIA LGTBIFOBIKOA
LGTBIfobiak guztioi eragiten digu, eta sexualitate- eta genero-aniztasuna 
muga tzeko presioa eraginez fun tziona tzen du. Indarkeria LGTBIfobikoa da 
diskriminazio horren adierazpenik larriena, eta LGTBI kolektiboaren barruan 
nahiz kanpoan gerta daiteke: 

Gorroto-delitua: “(A) E tsaitasunezko edozein egin tza edo edozein arau-haus-
te penal, per tsonen edo jabe tzen aurka egindakoak barne hartuta, biktima, 
lokala edo arau-haustearen xedea hauta tzen baldin bada B atalean zehaz-
tutako edozein talderekin –benetan edo susmoa izanda– lotura, begikota-
suna, kide tza, babesa edo a txikimendua eduki tzeagatik; (B) Taldeak kideen 
ezaugarri komun batean oinarrituta egon behar du; adibidez, benetako edo 
hautemandako arrazan, jatorri nazional edo etnikoan, hizkun tzan, kolorean, 
erlijioan, sexuan, adinean, desgaitasun intelektual edo fisikoan, sexu-joeran 
edo an tzeko faktoreren batean”. (OSCE, 2003). 

Protokolo honetan, sexu-joeragatiko edota sexu- eta genero-identitate edo 
-adierazpenengatiko gorroto-delituak hartuko dira kontuan.

4  L Desirak Plazara. Gasteizko LGTBI herritarren errealitateei buruzko diagnostikoa (2018:11) «Trans termino zabalak 
emakumeen eta gizonen berezko ezaugarritzat hartzen diren arauetatik kanpo geratzen diren pertsonen bizipenen 
aniztasuna azpimarratzen du; arau horiek agerian uzten dute bizi garen errealitateko generosistema bitarraren zu
rruntasuna (Platero, 2014). Termino horren bidez, pertsona transexualei, transgeneroei, trabestiei, generoidentitate 
aldakorrak eta sortzaileak dituztenei eta abarri egiten zaie erreferentzia. Oro har, jaiotzatik esleitutako generoa za
lantzan jarri duten pertsonak dira, hormonazioprozesuak izan diren ala ez kontuan hartu gabe edo generoa berriro 
esleitzeko ebakuntza egin dieten edo ez gorabehera».
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Transfobia: transek nazka ematea eta horiek bazter tzea4. Egituraz, indarkeria 
ezar tzeko hainbat metodo daude, mediku-patologizaziotik hasita zuzeneko in-
darkeriaraino, zeina eraso fisikoen eta isolamenduaren bidez gauzatu daitekeen5.

Lesbofobia: beste emakume ba tzuekin harreman afektiboak eta sexualak 
dauzkaten emakumeek nazka ematea eta horiek bazter tzea. Bikote horiek 
ikusezin egitea da lesbofobia-modu ohikoenetariko bat, baina ez da bakarra, 
arau heterosexualaren urraketaren aurkako indarkeria ma txista horrek bat 
egiten baitu indarkeria sexistaren adierazpenekin.

Homofobia: beste gizon ba tzuekin harreman afektiboak eta sexualak 
dauzkaten gizonek nazka ematea eta horiek bazter tzea. Indarkeria ma txista 
mota hau bereziki oldarkorra izaten da beste gizon ba tzuen zuzeneko adie-
razpenetan, eta, gainera, heteronormatibitateari aurre egiten dioten eta 
maskulinotasun tradizionalaren oinarriak zalan tzan jar tzen dituzten gizonen 
aurkako bazterketak duen karga sinbolikoa jasaten dute per tsona horiek.

Bifobia: bi edo hainbat generoko per tsonekin harreman sexu-afektiboak 
dauzkaten per tsonek nazka ematea eta horiek bazter tzea. Praktika horiek 
ikusezin egitea eta barregarri uztea dira erabili ohi diren indarkeria nagusiak.

Intersexfobia: sexu anbiguoarekin jaio direnez sexu-binarismoa eta emaku-
meen nahiz gizonen gorpu tzek nolakoak izan behar duten ezar tzen duen 
ideia hegemonikoa zalan tzan jar tzen dituzten per tsonek nazka ematea eta 
horiek bazter tzea (ez da erraza izaten per tsona horiek femenino tzat edo 
maskulino tzat har tzea). Indarkeria mota hau, batez ere, mediku-patologiza-
zioaren eta ikusezintasun sozialaren bidez gauza tzen da6.  

Azken batean, maskulinoa eta femeninoa denaren arteko mugei eusteko 
erabil tzen da LGTBIfobia edo LGTBI per tsonen aurkako indarkeria (Gonzá-
lez Pérez, 2016), eta arauzko generoaren egiturazko harremanak indar tzen 
dituen sistemaren parte da; bada, sexualitateen eta generoen aniztasuna 
muga tzeko presioa ezar tzen du7. 

Indarkeria horren barruan, jazarpena, bazterketa, abandonua, diskriminazioa, 
indarkeria sinbolikoa, indarkeria psikologikoa, indarkeria fisikoa, ahozko era-
soak eta eraso fisikoak, begirada sakonak, mespre txuzkoak eta epai-emai-
leak… daude, emakume tzat edo gizon tzat jo tzen denaren gaineko aginduak 
ez bete tze hu tsagatik.

GENERO BARRUKO INDARKERIA
Sexu/genero bereko per tsonen arteko harreman afektibo eta sexualen ba-
rruan gerta tzen den indarkeria da, hainbat modutan ager daitekeena. 

5  5. artikulua. Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 
28ko Legearen 5. artikuluak (transfobiaren kontrako neurriei buruzkoak) ezartzen duenez, administrazio publikoek 
transen eskubideak bermatuko dituzten politika espezifikoak sustatu beharko dituzte.

6   Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko Legearen 
6.4 artikuluak honako hau jasotzen du: «Artikulu honetan aipatzen diren zerbitzuek berariazko arreta emango diete 
intersexualei»..

7  Desirak Plazara. Gasteizko LGTBI herritarren errealitateei buruzko diagnostikoa (2018:15).
8  Desirak Plazara. Gasteizko LGTBI herritarren errealitateei buruzko diagnostikoa (2018:23).
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JARDUTEKO PRIN TZIPIOAK
Preben tziozko jarduera: Erasorik gertatu aurretik, garran tzi tsua da informa tzeko, 
presta tzeko eta sen tsibiliza tzeko jarduerak gara tzea, indarkeria ma txistaren edozein 
adierazpenen aurrean zero toleran tzia ager tzen duen kon tzien tzia sor tzeko gizartean. 
Preben tzioa kon tzeptu zabala da, eta hiru dimen tsio har tzen ditu9: 

Lehen-mailako preben tzioa edo preben tzio orokorra: indarkeria ma txistarik gabe-
ko bizi tza berma tzera bideratutako egiturazko aldaketak (politikoak, sozialak eta kultu-
ralak) lor tzea dakar. Haur tzarotik eta nerabezarotik presta tzea da gakoetako bat, baina 
gizarte osoarekin egin behar da lan.

Bigarren mailako preben tzioa: indarkeria gertatu ondoren, indarkeria hori hautema-
tea eta goiz geraraztea ere badakar preben tzioak. Horretarako, herritarrek (batez ere, 
erakunde publikoek) indarkeria ma txistaren aurrean egoki eran tzuteko interesa eduki 
behar dute. 

Hirugarren mailako preben tzioa: abusuen berri eduki eta are salatu ondoren ere abu-
suak ez errepika tzeko preben tzioa da. Erreparazioarekin lo tzen da, «ez errepika tzeko» 
bermea oinarrizko baldin tza baita emakumeak eta indarkeria ma txista jasan dezaketen 
beste per tsonak susper daitezen. Halaber, gizarteak eta erakundeek indarkeriaren au-
rrean duten jarrera irmoaren adierazlea da. 

 ▶ Lehentasunezko arreta biktimari: Eraso bat ikusten den edo horren berri eduki-
tzen den aldiro, biktimari arreta emateak izan behar du lehentasunezko lana. Ondo 
dagoela eta arreta egokia jaso tzen ari dela ziurta tzea da lehenengotariko jarduera. 
Egituraketa eraginkor eta arina berma tzea dakar lehentasun horrek, eta egoera ho-
riek berezkoa duten premiaz jardutea. 

Alderdi hori nagusituko da beti jendaurreko eran tzunean.

 ▶ Eraso tzailea bazter tzea: Jarrera edo komentario ma txistak ikusten diren edo horien 
berri eduki tzen den aldiro, bere jokaera u tz dezala eskatuko zaio eraso tzaileari, bere 
ingurua tartean sartuz eta konprometituz, jarrera horiek gera di tzan. Ezinbestekoa da 
eraso tzaile ma txistak kondena tzea eta horienganako erabateko arbuioa erakustea. 

 ▶ Informazio fidagarria: sen tsazionalismoa eta alarma soziala saihestu behar dira, eta 
informazioa kontrastatuko duen jarrera ardura tsua agertu. Albiste fal tsu bat inoiz ez 
da onuragarria izango ez ustezko biktimaren tzat, ez ustezko eraso tzailearen tzat.

 ▶ Jarduera azkarra: Indarkeria ma txistaren egoerei ematen zaien eran tzunak irmoa 
eta propor tzionala izan behar du, bai proposa tzen diren jarduera motei dagokienez, 
bai denborari dagokionez. Azkartasunak ez du esan nahi behar bezala kontrastatu ez 
diren eta inpaktuan eta efizien tzian baloratu ez diren eran tzunak eman behar direnik. 

Jarduera azkarrak lehentasunez eran tzungo dio biktimaren/biktimen ongizateari, eta 
inola ere ez die eragingo biktimekin behar bezala esku har tzeko behar diren denborei.

9  5. Basaurin Matxismoari PLANto! Basaurin Indarkeria Matxistari Aurre Egiteko 2017-2020ko Tokiko Plana (2017: 18)
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JENDAURREKO ERAN TZUNA EMATEKO 
PROTOKOLOA AKTIBA TZEKO PROZEDURAK
Protokoloa prozedura hauen arabera aktibatuko da:

1. URTE OSOKO PROZEDURA

1.1. Ondorioa herio tza denean aktiba tzea.
1.2. Eraso ma txistak gerta tzen direnean aktiba tzea. 

2. ANDRE MARIA ZURIAREN JAIETAKO PROZEDURA

3. KONTU EMATEKO DEIALDI PUBLIKOA

Era berean, talde feministek, emakumeen taldeek edo LGTBI taldeek, bai eta beste gizar-
te-eragile ba tzuek ere, indarkeria ma txistaren kasuei eran tzuteko dei tzen dituzten mobiliza-
zioetara a txiki tzeko edota horiek babesteko aukera baloratuko du Udalak, kolektibo horien 
autonomia errespetatuz eta komunikazio-bideak jarriz, Alkate tza Zuzendari tzaren bidez.   

Ba tzorde Politiko-Teknikoa arduratuko da kasu bakoi tza baloratu eta ebalua tzeaz; bada, 
Protokoloan inplikatuta dauden hiru udal-sailetako zinego tzigoek eta zuzendari tzek 
osa tzen dute ba tzorde hori: 

 ▶ Alkate tzaren eta Erakundeekiko Harremanen Saila, Berdintasunerako Zerbi tzuaren bidez. 
 ▶ Gizarte Politikako, Adinekoen eta Haurren Saila.
 ▶ Herritarren Segurtasunerako Saila, Udal tzaingoaren bidez.  

Ba tzordeak hausnarketa- eta egunera tze-lana egiten jarraituko du, Udalak jendaurreko 
jardueraren xede nagusiak bete tze aldera jarraitu behar dituen irizpideen gainean; hau 
da, biktimei arreta egokia emateko eta indarkeria ma txista mota orori erabateko arbuioa 
erakusteko kultura susta tzeko irizpideen gainean jardungo du. 

Protokolo honen ebaluazioa eta jarraipena egiteari begira, kontu emateko bi  txosten ida-
tziko dira urtean:

 ▶ Bata urte osoari buruzkoa izango da. Hurrengo urteko lehenengo hiruhilekoan egin-
go da publiko. 

 ▶ Bestea Andre Maria Zuriaren jaiei buruzkoa izango da. Pren tsaurreko batean egingo 
da publiko, abuztuaren 10ean. 

Indarkeria ma txistaren arloko jarraipen-egitura arduratuko da Kontu emateko Protoko-
loaren jarraipen orokorra egiteaz. Bada, honako hauek osa tzen dute jarraipen-egitura hori:

 ▶ Berdintasun Ba tzordea, alderdi politikoen ordezkariekin. Honako eginkizun 
hauek edukiko ditu:

 » Kontu emateko  txostena kontrasta tzea. 
 » Jendaurreko Eran tzuna emateko Protokoloa kontrasta tzea.
 » Indarkeria ma txistaren biktimei arreta emateko, horiekin esku har tzeko eta haien 

bidelagun ari tzeko III. Udal Protokoloa kontrasta tzea. 
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 ▶ Ba tzorde Politiko-Teknikoa, Alkate tzaren eta Erakundeekiko Harremanen Sailaren, 
Gizarte Politikako, Adinekoen eta Haurren Sailaren eta Herritarren Segurtasunerako 
Sailaren zinego tzigoek eta zuzendari tzek osa tzen dutena. Honako eginkizun hauek 
edukiko ditu:

 ▶ Kontu emateko  txostena egin eta haren jarraipena egitea. 

 ▶ Jendaurreko Eran tzuna emateko Protokoloaren jarraipena egin eta hura hobe tzeko 
proposamenak egitea.

 ▶ Indarkeria ma txistaren biktimei arreta emateko, horiekin esku har tzeko eta haien bi-
delagun ari tzeko III. Udal Protokoloaren jarraipena egin eta hura etengabe egoki tzea.

Hona hemen Protokoloan inplikatuta dauden sailen eginkizunak:

 ▶ Alkate tzaren eta Erakundeekiko Harremanen Saila, Berdintasunerako Zerbi tzuaren 
bidez:

 » Bileren deialdia bidal tzea.

 » Aktak idaztea.

 » Sailak koordina tzeko lanak egitea. 

 » Inplikatuta dauden beste sail ba tzuei aholku ematea.

 ▶ Gizarte Politiketako Saila:

 » Jendaurreko eran tzuna balora tzeko orduan kasuari buruzko informazioa ematea 
eta, zehazki, sailak biktimari/familiari eskainitako bitartekoei buruzko informazioa 
ematea. 

 » Jendaurreko Eran tzuna emateko Protokoloa aktiba tzen bada, biktimarekin edo ha-
ren inguruarekin harremanetan jar tzeko bideak erraztea. 

 » Biktimari eskura dituen bitarteko guztiak eskain tzea.

 » Protokoloa hobe tzeko proposamenak egitea. 

 ▶ Segurtasun Saila: 

 » Jendaurreko eran tzuna balora tzeko orduan kasuari buruzko informazioa ematea 
eta Ba tzorde Tekniko-Politikoko gainerako kideekin komunikazio ona egon dadin 
lagun tzea. 

 » Jendaurreko Eran tzuna emateko Protokoloa aktiba tzen bada, biktimarekin edo ha-
ren inguruarekin harremanetan jar tzeko bideak erraztea.

 » Biktimari eskura dauden bitartekoak eskain tzea eta Gizarte Zerbi tzuetara deriba-
tzeko baimena eska tzea.

 » Protokoloa hobe tzeko proposamenak egitea. 

Aipaturiko hiru sailek era tzen dute Ba tzorde Politiko-Teknikoa, eta bere gain har tzen du 
sailen artean indarkeria ma txistaren kasuak prebeni tzeari, arta tzeari eta deriba tzeari be-
girako koordinazioa berma tzeko konpromisoa, bai eta Protokoloaren jarraipen eta balo-
razio orokorrak egiteko eta kontu emateko  txostena nahiz horren ondoriozko lanak egi-
teko konpromisoa har tzen ere. 
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1. URTE OSOKO PROZEDURA

PROTOKOLOA AKTIBA TZEKO KASUAK (urte OSOAN zehar)

INDARKERIA SEXISTA INDARKERIA LGTBIfobikoa

HILKETA ERASO SEXUAL  
ETA SEXISTA HILKETA ERASO LGTBIfobikoa

Kasuak:

1. Genero-indarkeriaren (bikotekidea 
edo bikotekide ohia) eta/edo se-
xu-erasoaren ondoriozko herio tza, 
Emakunderen Erakundearteko II. 
Hi tzarmenaren esparruan.

2. Bestelako indarkeria ma txista ba-
tzuen ondoriozko herio tza (edo hil- 
keta-saiakera). Kasuak:

2.1. Bikotekidea edo bikotekide ohia 
emakume bat hil tzen saia tzea 
edo senide batek, ezagun batek 
edo ezezagun batek emakume 
bat hil tzea.

2.2.  Genero-indarkeriaren biktima 
den emakume baten seme-ala-
bak hil tzea edo hil tzen saia tzea.

2.3.  Indarkeria sexistaren biktima 
bat aurretiko eraso baten ondo-
rioz hil tzea, erasoa jasan eta be-
rehala hil ez bada.

2.4.  Genero-indarkeriaren biktima 
den emakume baten laguna 
edo babeslea hil tzea. 

Eraso sexual eta sexista, poliziaren bi-
dez jakinarazi bada eta salaketa ba-
dago:

Kasuak:

1. Emakume biktimaren osotasun fi-
sikoa arriskuan jarri duten lesio la-
rriak eragin dituen erasoa.

2. Sexu-erasoa edo sexu-erasoa egi-
teko saiakera, inguruabar larriga-
rriak daudenean; hala nola, bahi-
keta, taldeko erasoa, konortea ga-
laraztea, konorterik gabe dagoela 
aprobe txa tzea eraso egiteko edo 
beste diskriminazio-faktore ba-
tzuen intersekzioa (arraza, jatorri 
etnikoa, aniztasun fun tzionala eta 
abar).

Kasuak:

1. Eraso LGTBIfobiko baten ondo-
riozko herio tza.

2. Genero barruko indarkeriaren on-
doriozko herio tza.

Gorroto-egin tza, poliziak edo Ikusgu-
nek jakinarazi badu eta salaketa ba-
dago.

Kasuak:

1. Biktimaren osotasun fisikoa arris-
kuan jarri duten lesio larriak eragin 
dituen erasoa.

2. Sexu-erasoa edo sexu-erasoa egi-
teko saiakera, inguruabar larriga-
rriak daudenean; hala nola, bahi-
keta, taldeko erasoa, konortea ga-
laraztea, konorterik gabe dagoela 
aprobe txa tzea eraso egiteko edo 
beste diskriminazio-faktore ba-
tzuen intersekzioa (arraza, jatorri 
etnikoa, aniztasun fun tzionala eta 
abar).
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1.1. ONDORIOA HERIO TZA DENEAN AKTIBA TZEA
Indarkeria sexista – Hilketa:

 ▶ 1. kasua. Genero-indarkeriaren edota sexu-eraso baten ondoriozko herio tza denean, 
Emakundek koordinatu duen Jendaurreko Eran tzuna emateko Erakundearteko Pro
tokolotik datorren prozedura aktibatuko da. 

 ▶ 2. kasua. Bestelako indarkeria ma txisten ondoriozko herio tza (edo hilketa-saiakera) 
denean, Gasteizko Udalaren beraren Protokoloa aktibatuko da.

Honako hauek dira kasu espezifikoak: 

 ▶ Bikotekidea edo bikotekide ohia emakume bat hil tzen saia tzea edo senide batek, eza-
gun batek edo ezezagun batek emakume bat hil tzea.

 ▶ Genero-indarkeriaren biktima den emakume baten seme-alabak hil tzea edo hil tzen 
saia tzea.

 ▶ Indarkeria sexistaren biktima bat aurretiko eraso baten ondorioz hil tzea, erasoa jasan 
eta berehala hil ez bada.

 ▶ Genero-indarkeriaren biktima den emakume baten laguna edo babeslea hil tzea.

Indarkeria LGTBIfobikoa – Hilketa:
 ▶ 1. kasua. Eraso LGTBIfobiko baten ondoriozko herio tza.

 ▶ 2. kasua. Genero barruko indarkeriaren ondoriozko herio tza.

Jendaurreko eran tzuna aktibatuko da, baldin eta biktima Gasteizen erroldatuta badago 
edo hiriarekin zuzeneko lotura badauka, udalerritik kanpo gertatu bada baina biktima 
edo eraso tzailea Gasteizen bizi bada edo gertaera Gasteizen gertatu bada.

Ba tzorde Politiko-Teknikoak indarkeria ma txistaren arloko bestelako edozein 
eraso edo gertakari aztertu ahalko du, jaso tzen duen informazioaren, eran tzun 
publikorako aukeraren eta eran tzun horren dimen tsioaren arabera edo biktimak 
edo berori ordezka tzen duenak hala eskatuta.
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GENERO-INDARKERIAREN ETA/EDO SEXU-ERASOAREN ONDORIOZKO HERIO TZA, 
Emakunderen Erakundearteko II. Hi tzarmenaren esparruan.

‘Indarkeria sexista – Hilketa. 1. kasua. Genero-indarkeriaren edota sexu-erasoaren ondo-
riozko herio tza’ denean aktibatuko da. 

Horrelakoetan, Erakundearteko II. Hi tzarmenaren Segimendu Ba tzordearen 2013ko 
maia tzeko erabakian10 ezarritakoarekin bat egingo duen prozedura jarraituko da. Era-
baki horrek jarduteko prozedura hau ezar tzen du e txeko tratu  txarren eta sexu-erasoen 
ondoriozko herio tzetarako:

JARRAITU BEHAR DIREN URRA TSAK:

 ▶ JENDAURREKO ERAN TZUNA

a. Eusko Jaurlari tzaren Segurtasun Sailak Gasteizen emakume bat hil dutela edo 
Gasteizen erroldatuta dagoen emakume bat hil dutela jakiten badu eta behar besteko 
zan tzuak baldin badaude herio tza hori e txeko tratu  txarren ondorioa edo sexu-eraso 
baten ondorioa izan dela zehaztu ahal izateko, berehala jarriko da harremanetan Se-
gimendu Ba tzordeko presidente tzarekin. 

Halaber, prozedura abiaraz dezakeen herio tza baten berri duen eta Hi tzarmenean da-
goen edozein erakundek jo ahalko du Segimendu Ba tzordearen presidente tzara. Ho-
rrelakoetan, presidente tza harremanetan jarriko da Eusko Jaurlari tzaren Segurtasun 
Sailarekin, prozedurarekin jarraitu behar duen ala ez erabaki tzeko. 

Bestalde, Gizarte Politiketako Sailak edo Herritarren Segurtasunerako Sailak, 
aurretik adierazitako bezalako kasuren baten berri duenean, bere saileko zuzendari-
tzari jakinaraziko dio, horrek zinego tzigoa informa dezan eta azken horrek Alkate tza 
Zuzendari tza informa dezan. 

b. Egitateak egiaztatu ondoren, Segimendu Ba tzordeko presidente tzak ahalik eta 
azkarren jakinaraziko dio Udalari, bai eta Ba tzordean parte har tzen duten gainerako 
erakundeei ere.

 » Udalak komunikatu bat ida tziko du, zeina kasuaren inguruabar espezifikoetara 
egokituko den. Bozeramaileen Ba tzordean onartuko da, eta tokiko bitartekoen bi-
dez zabalduko da; bestalde, Udalaren webean eta sare sozialetan egongo da. Segi-
mendu Ba tzordeko presidente tzari ere bidaliko zaio, horren berri izan dezan.

 » Udalak, indarkeria ma txistaren aurkako politikak bete tzeko, 5 minutuko 
elkarretara tze instituzionala deituko du, Bozeramaileen Ba tzordeak erabaki-
tzen duen ordu eta egunean, lelo honen pean: «Vitoria-Gasteiz: indarkeria ma-
txistaren aurka». Deialdia udalaren webean eta Intraneten argitaratuko da, eta 
komunikatuan  txertatuko. 

Era berean, Segimendu Ba tzordeko presidente tzari bidaliko zaio deialdia.

10 Erakundearteko II. Hitzarmena, etxeko eremuan tratu txarrak jaso dituzten eta sexu-indarkeria jasan duten emakume 
biktimei ematen zaien arreta hobetzekoa:           
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/index.shtml

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/index.shtml
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 » Ekitaldi horietara, Eusko Jaurlari tzako, dagokion foru-aldundiko, Abokatu tzaren 
Euskal Kon tseiluko eta dagokion medikuen elkargoko ordezkari politiko bana 
agertuko da gu txienez. Halaber, Udalak dauden gizarte-baliabideetara iristea erraz-
tuko die biktimen senideei, eta, egoki tzat jo tzen badu, herri-akzioa erabiliko du.

 » Berdintasuneko sailburu arduradunak telefonoz emango die ekin tza horren be-
rri talde feministei, eta beste ekin tza koordinatu ba tzuk egiteko aukera baloratuko 
da talde horiekin. Udalak ain tzat hartuko ditu talde feministen eta/edo emakumeen 
elkarteen deialdiak.

 » Pren tsa-oharren bidez edo beste bide ba tzuen bidez emango zaie herritarrei 
elkarretara tze horren berri. Indarkeria arbuia tzeko beste jarduera ba tzuei babesa 
ematea erabaki tzen bada, Udalaren konpromisoa komunikatuko da. 

 ▶ BIKTIMAREN INGURUAREKIN HARREMANETAN JAR TZEA

Erakundearteko II. Hi tzarmenak jaso tzen duen bezala11, Segimendu Ba tzordeko 
presidente tzak12 tartean dauden erakundeen koordinazioa bul tzatuko du, biktima-
ren seme-alabei, senideei, inguruari eta, hala badagokio, beste biktima ba tzuei dagoz-
kien lagun tza eta zerbi tzu guztiak emateko. Udalaren jarduerari dagokionez, biktimei 
eta senideei lagun tzeko baliabideak eskainiko dira; premiaz aktibatuko dira horiek, 
eta kaltetuen unean-uneko premiei egokituko zaizkie. 

 ▶ BIKTIMEKIKO ESKU-HAR TZEA EDOTA ARRETA HOBE TZEKO PROZEDURA:

a. Kasuan zuzeneko inplikazio handiena duten erakundeek osatutako talde batek az-
tertuko du kasu zeha tz bakoi tza, eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak 
koordinatuko du prozesua. Azterketa horretan, kasuaren historia kronologikoa egi-
ten saiatuko dira, biktimaren ibilbide osoa berreskuratuz (edozein administraziok edo 
zerbi tzu publikok bere berri izan duen lehenengo unetik aurrerakoa), eta edozein ad-
ministraziorekin edo zerbi tzu publikorekin izan dituen harreman guzti-guztiak sar-
tuko dira. 

Ibilbide hori dokumentu batean islatuko da oso-osorik, eta hobetu daitezkeen alder-
diak zehazteko orduan oinarri tzat hartuko da. Dokumentu hori azken  txostenarekin 
batera aurkeztuko zaio Segimendu Ba tzordeari.

b. Segimendu Ba tzordeak egoki ikusten badu, ba tzorde horri euskarria emateko sortu 
de erakundearteko talde teknikoak berriro aztertu ahalko du  txostena, hobe tzeko 
proposatu diren alderdiak berrikusteko xedez. Azkenik, Segimendu Ba tzordeak bi-
deratuko du  txostena, eta bertan eska tzen diren hobekun tzak egin di tzan eskatuko 
dio tartean dagoen administrazio edo zerbi tzu publiko bakoi tzari. 

 

11 Etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen ondoriozko heriotzen aurrean jarduteko prozedura. Erakundearteko Hitzarmena-
ren Segimendu Batzordea: https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/
adjuntos/1ai.procedimiento.muerte.eus.pdf

12 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria izango da Segimendu Batzordeko burua.

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/1ai.procedimiento.muerte.eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/1ai.procedimiento.muerte.eus.pdf
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1. kasua: INDARKERIA SEXISTA – HILKETA

Biktimei eta senideei laguntzeko baliabideak eskainiko dira; 
premiaz aktibatuko dira horiek, eta kaltetuen unean-uneko 
premiei egokituko zaizkie.

Kasuan sartuta dauden gainerako erakundeekin 
koordinatuta egingo da lan.

Tartean dauden erakundeen 
koordinazioaren segimendua

Kasu zehatzaren azterketa

ZUZENEKO INPLIKAZIO HANDIENA DUTEN 
ERAKUNDEEK OSATUTAKO TALDEA, 

EMAKUNDEK KOORDINATUTA

BATZORDEAN PARTE HARTZEN 
DUTEN GAINERAKO ERAKUNDEAK

Inguruabar 
espezifikoei 
egokitutako 
komunikatua

Bozeramaileen 
Batzordearen 
onarpena

Hedapena tokiko 
komunikabideetan 
eta Udalaren 
webean eta sare 
sozialetan

Deialdia 
hemen 
argitaratu

• Herritarrentzako  
udal-weba

• Intranet

5 minutuko 
elkarretaratze 
instituzionala, lelo 
honen pean: «Vitoria-
Gasteiz: indarkeria 
matxistaren aurka»

Egin daitezkeen 
ekintza 
koordinatuak

Udalak aintzat hartuko 
ditu egon daitezkeen 
bestelako deialdiak

Eusko Jaurlaritzako, dagokion foru-aldundiko, Abokatutzaren 
Euskal Kontseiluko eta dagokion medikuen elkargoko 

ordezkaritza politikoa.

Udalak dauden gizarte-baliabideetara iristea erraztuko die 
biktimen senideei.

Dagokion zinegotzigoa

TALDE FEMINISTAK

GIZARTE POLITIKETAKO  
SAILA 

Telefono-deia

Lehenengo berria duen 
administrazioa edo zerbitzu 

publikoa

Administrazioarekin edo 
zerbitzu publikoekin 

izandako harreman guztiak 

Biktimaren ibilbide 
osoaren historia 

kronologikoa 
Hobetu daitezkeen  

JENDAURREKO ERANTZUNA

BIKTIMAREN INGURUAREKIN  
HARREMANETAN JARTZEA

BIKTIMEKIKO ESKU-HARTZEA EDOTA ARRETA  
HOBETZEKO PROZEDURA

AZKEN TXOSTENA SEGIMENDU BATZORDEA

TARTEAN DAUDEN 
ADMINISTRAZIOAK EDO ZERBITZU 

PUBLIKOAK

(hobekuntzak egin ditzaten 
eskatzeko)

Batzordeak egoki ikusten badu, 
ERAKUNDEARTEKO TALDE 

TEKNIKOAK berrikusiko du txostena

UDALA

GASTEIZEN EMAKUME BAT EDO GASTEIZEN ERROLDATUTA DAGOEN EMAKUME BAT  
GENERO-INDARKERIAREN EDOTA SEXU-ERASO BATEN ONDORIOZ HIL DELA JAKITEAN

SEGIMENDU BATZORDEKO 
PRESIDENTETZA

ERAKUNDEARTEKO 
HITZARMENEAN PARTE DIREN 

ERAKUNDEAK

EUSKO JAURLARITZAREN 
SEGURTASUN SAILA
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BESTELAKO INDARKERIA MA TXISTA BA TZUEN ONDORIOZKO HERIO TZA:

Honako kasu hauei dagokie: 

 ▶ Indarkeria sexista: 2. kasua:

 » Bikotekidea edo bikotekide ohia emakume bat hil tzen saia tzea edo senide batek, 
ezagun batek edo ezezagun batek emakume bat hil tzea.

 » Genero-indarkeriaren biktima den emakume baten seme-alabak hil tzea edo hil-
tzen saia tzea.

 » Indarkeria sexistaren biktima bat aurretiko eraso baten ondorioz hil tzea, erasoa ja-
san eta berehala hil ez bada.

 » Genero-indarkeriaren biktima den emakume baten laguna edo babeslea hil tzea.

 ▶ Indarkeria LGTBIfobikoa. 1. kasua eta 2. kasua:

 » Eraso LGTBIfobiko baten ondoriozko herio tza.

 » Genero barruko indarkeriaren ondoriozko herio tza.

Ba tzorde Politiko-Teknikoak ebaluatuko du herio tza ekarri duen edozein indarkeria ma-
txista (lehen aipaturiko indarkeria sexistaren 1. kasua ez bada), bildutako informazioaren 
arabera jendaurreko eran tzuna emateko zer aukera dagoen eta eran tzun horren dimen-
tsioa balora tzeari begira. 

JARRAITU BEHAR DIREN URRA TSAK:

 ▶ JENDAURREKO ERAN TZUNA

a. Udalaren Herritarren Segurtasunerako Saila, Gasteizen bertan per tsona bat hil 
dutela edo Gasteizen erroldatutako per tsona bat hil dutela jakiten duenean eta in-
darkeria ma txistaren kasu bat izan dela pen tsa tzeko zan tzuak daudela uste duenean, 
berehala jarriko da harremanetan bere sailaren zuzendari tzarekin, horrek zinego-
tzigoari eta Alkate tza Zuzendari tzari jakinaraz diezaien.

Halaber, prozedura abiaraz dezakeen herio tza baten berri duen edozein erakundek 
jo ahalko du Alkate tza Zuzendari tzara edo Berdintasunerako Zerbi tzura. Une 
horretatik aurrera, Ba tzorde Politiko-Teknikoa arduratuko da sailarteko komuni-
kazioaz eta Protokoloa aktiba tzeko balorazioaz, eta Bozeramaileen Ba tzordera igoko 
den proposamen bat egingo du. 

Era berean, biktima eta/edo eraso tzailea Gasteizen bizi badira edo hiriarekin lotura 
zuzena badute, ekin tza hirian bertan gertatu ez arren, Protokoloa aktibatuko da.

b. Egitateak egiaztatu ondoren, Alkate tzaren Sailak, Protokolo eta Erakunde Komuni-
kaziorako Zerbi tzuko arduradunaren bidez, gertaeraren berri emango die Emakunde-
ri, Arabako Foru Aldundiari, Ba tzar Nagusiei, Eusko Legebil tzarrari eta EUDELi. 

 » Udalak komunikatu bat ida tziko du, zeina kasuaren inguruabar espezifikoetara 
egokituko den. Bozeramaileen Ba tzordean onartuko da, eta tokiko bitartekoen bi-
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dez zabalduko da; bestalde, Udalaren webean eta sare sozialetan egongo da. Ha-
laber, Segimendu Ba tzordeko presidente tzari ere bidaliko zaio (Emakunderen 
Erakundearteko II. Hi tzarmenari lotuta), horren berri izan dezan.

 » Udalak, indarkeria ma txistaren aurkako politikak bete tzeko, 5 minutuko 
elkarretara tze instituzionala deituko du, Bozeramaileen Ba tzordeak erabaki-
tzen duen ordu eta egunean, lelo honen pean: «Vitoria-Gasteiz: indarkeria ma-
txistaren aurka». Deialdia udalaren webean eta Intraneten argitaratuko da. 

Halaber, Segimendu Ba tzordeko presidente tzari ere bidaliko zaio (Emakunderen 
Erakundearteko II. Hi tzarmenari lotuta). Honako kasu honetan, ez da elkarretara-
tzerik deituko: “Genero-indarkeriaren biktima den emakume baten laguna edo ba-
beslea hil tzea”. Horrelakoetan, komunikatu bat ida tziko da, eta Udalak bat egingo 
du gizarte zibilak egiten dituen deialdiekin. 

 » Berdintasuneko zinego tzi arduradunak telefonoz emango die Protokoloaren 
aktibazioaren berri talde feministei eta, hala badagokio, LGTBI taldeei, eta bes-
te ekin tza koordinatu ba tzuk egiteko aukera baloratuko da talde horiekin. Udalak, 
halaber, ain tzat hartuko ditu talde feministen, emakumeen elkarteen edota LGTBI 
kolektiboen deialdiak.  

 » Pren tsa-oharren bidez edo beste bide ba tzuen bidez emango zaie herritarrei 
elkarretara tze horren berri. Indarkeria arbuia tzeko beste jarduera ba tzuei babesa 
ematea erabaki tzen bada, Udalaren konpromisoa komunikatuko da. 

 ▶ BIKTIMAREN INGURUAREKIN HARREMANETAN JAR TZEA

Gizarte Politikako, Adinekoen eta Haurren Sailak tartean dauden erakundeen koordi-
nazioa bul tzatuko du, biktimaren seme-alabei, senideei, inguruari eta, hala badago-
kio, zuzeneko nahiz zeharkako beste biktima ba tzuei dagozkien lagun tza eta zerbi tzu 
guztiak emateko. Udalaren jarduerari dagokionez, lagun tzeko baliabideak eskaini-
ko ditu; premiaz aktibatuko dira horiek, eta kaltetuen unean-uneko premiei egokituko 
zaizkie.

 ▶ BIKTIMEKIKO ESKU-HAR TZEA EDOTA ARRETA HOBE TZEKO PROZEDURA

a. Berdintasunerako Zerbi tzuak kasuaren historia kronologikoa egingo du, edozein 
administraziok edo zerbi tzu publikok biktimaren berri duenetik aurrerako ibilbide 
osoa jasoz. Ibilbide hori dokumentu batean islatuko da oso-osorik, eta hobetu dai-
tezkeen alderdiak zehazteko orduan oinarri tzat hartuko da. 

Dokumentu hori azken  txostenarekin batera aurkeztuko zaio Ba tzorde Politiko-Tekni-
koari.

b. Ba tzorde Politiko-Teknikoak egoki ikusten badu,  txostena aztertu eta berrikusi 
egingo da, hobekun tza-jarraibideak ezar tzeari begira. 

c. Urteko memoria egingo da, eta, bertan, Protokoloaren garapen orokorraren koordi-
nazioa eta hobekun tzen nahiz proposamenen jarraipena jasoko dira. 
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1. kasua: INDARKERIA SEXISTAREN ONDORIOZKO HILKETA //  
2. eta 3. kasuak: INDARKERIA LGTBIFOBIKOAREN ONDORIOZKO HILKETA 

Biktimei eta senideei laguntzeko baliabideak eskainiko dira; 
premiaz aktibatuko dira horiek, eta kaltetuen unean-uneko 
premiei egokituko zaizkie.

Kasuan sartuta dauden gainerako erakundeekin 
koordinatuta egingo da lan.

Inguruabar 
espezifikoei 
egokitutako 
komunikatua

Bozeramaileen 
Batzordearen 
onarpena

Hedapena tokiko 
komunikabideetan 
eta Udalaren 
webetan eta sare 
sozialetan

Deialdia 
hemen 
argitaratu

• Herritarrentzako 
udal-weba

• Intranet

5 minutuko 
elkarretaratze 
instituzionala, 
lelo honen pean: 
«Vitoria-Gasteiz: 
indarkeria 
matxistaren aurka»

Egin daitezkeen 
ekintza koordinatuak

Udalak aintzat hartuko 
ditu egon daitezkeen 
bestelako deialdiak

Prentsa-oharra 
edo beste bide 
batzuk

JENDAURREKO ERANTZUNA

BIKTIMAREN INGURUAREKIN  
HARREMANETAN JARTZEA

BERDINTASUNERAKO 
ZERBITZUA

BERDINTASUNERAKO 
ZERBITZUA

EMAKUNDE

AFA

EUDEL

GASTEIZEN, GASTEIZKOA DEN EDO GASTEIZEN ERROLDATUTA DAGOEN PERTSONA BAT  
BESTELAKO INDARKERIA MATXISTEN ONDORIOZ HIL DELA JAKITEAN

GIZARTE POLITIKETAKO 
SAILA 

GIZARTE POLITIKEN  
SAILA  

BATZORDE POLITIKO-TEKNIKOA UDALA

HERRITARREN 
SEGURTASUNERAKO SAILA

HERRITARREN 
SEGURTASUNERAKO SAILA

Sail bakoitzaren zuzendaritza 
harremanetan jarriko da

Protokoloaren 
garapen orokorra 

koordinatu

Proposamenen 
eta hobekuntzen 

segimendua

URTEKO MEMORIA

ALKATETZAREN 
ZINEGOTZIGOA

Alkatetzaren 
zuzendaritza

Telefono-
deia

TALDE FEMINISTAK 
EDOTA LGTBI 

TALDEAK

Informazioa  
eman

Informazioa  
eman
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1.2. ERASO MA TXISTAK GERTA TZEN DIRENEAN 
AKTIBA TZEA
Honako kasu hauei dagokie: 

 ▶ ERASO SEXUAL ETA SEXISTA, poliziaren bidez jakinarazi bada eta salaketa eta/edo po-
liziaren atestatua badago.  

 ▶ ERASO LGTBIfobikoa, gorroto-egin tza, poliziak edo Ikusgunek jakinarazi badu eta sa-
laketa badago.

Kasuak:

1. Biktimaren osotasun fisikoa arriskuan jarri duten lesio larriak eragin dituen erasoa.

2. Sexu-erasoa edo sexu-erasoa egiteko saiakera, bestelako inguruabar larrigarriak dau-
denean; hala nola, bahiketa, taldeko erasoa, konortea galaraztea, konorterik gabe da-
goela aprobe txa tzea eraso egiteko edo beste diskriminazio-faktore ba tzuen interse-
kzioa (arraza, jatorri etnikoa, aniztasun fun tzionala eta abar).

Eran tzun publikoa aktiba tzeari begira, honako hau hartuko da eraso ma txista tzat:

 ▶ Indarkeria fisikoko eta psikologikoko ekin tza oro, sexu-askatasunaren kontrako era-
soak, meha txuak, derrigor tzeak edo askatasunaren gabe tze arbitrarioa barne hartuta, 
gizonek emakumeen kontra egin badituzte. 

 ▶ Gorrotozko edo e tsaitasunezko ekin tza oro edo zigor-arloko arau-hausteak, per tsonen 
edo jabe tzen aurka egindakoak barne hartuta, biktima, lokala edo arau-haustearen 
xedea benetako edo a tzemandako sexu-joerarengatik edo genero-identitateagatik 
hautatu bada. Halaber, indarkeria fisikoko eta psikologikoko ekin tza oro, sexu-aska-
tasunaren kontrako erasoak, meha txuak, derrigor tzeak edo askatasunaren gabe tze 
arbitrarioa barne hartuta, sexu-joerarengatik edo sexu- eta genero-identitate eta 
-adierazpenengatik LGTBI per tsonen kontra egin badira.

Udal tzaingoa Er tzain tzarekin koordinatuko da sexu-erasoak gerta tzen direnean, eta 
kasu guztien berri emango dio Ba tzorde Politiko-Teknikoari. 

JARRAITU BEHAR DIREN URRA TSAK:

 ▶ JENDAURREKO ERAN TZUNA

a. Udaleko Herritarren Segurtasunerako Saila edo Gizarte Politiketako Saila, Gas-
teizen bertan adierazitako eraso ma txista bat gertatu dela jakiten duenean eta Jen-
daurreko Eran tzuna emateko Protokoloa aktiba tzea ekar dezakeen indarkeria ma-
txistaren kasu bat izan dela pen tsa tzeko zan tzuak daudela uste duenean, berehala ja-
rriko da harremanetan bere sailaren zuzendari tzarekin, azken horrek zinego tzigoari 
eta Alkate tza Zuzendari tzari jakinaraz diezaien. 

Halaber, prozedura abiaraz dezakeen eraso baten berri duen eta Hi tzarmenean da-
goen edozein erakundek jo ahalko du Alkate tza Zuzendari tzara edo Berdintasu-
nerako Zerbi tzura. Une horretatik aurrera, Ba tzorde Politiko-Teknikoa arduratuko 
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da sailarteko komunikazioaz eta Protokoloa aktiba tzeko balorazioaz, eta Bozeramai-
leen Ba tzordera igoko den proposamen bat egingo du. 

Ba tzorde Politiko-Teknikoak honako galdera hauei eran tzun beharko die gu txienez:

 ▶ Biktimak lesio fisiko larriak dauzka?

 ▶ Biktimak sexu-eraso bat jasan du?

 ▶ Erasoan badago bestelako inguruabar larrigarririk?

 ▶ Biktimak berariaz eskatu du jendaurreko eran tzuna?

Baiezko eran tzun bakar bat nahikoa da jendaurreko eran tzuna aktiba tzeko. 

b. Egitateak egiaztatu ondoren:  

 » Udalak komunikatu bat ida tziko du, zeina kasuaren inguruabar espezifikoetara 
egokituko den. Bozeramaileen Ba tzordean onartuko da, eta tokiko bitartekoen bi-
dez zabalduko da; bestalde, Udalaren webean eta sare sozialetan egongo da. Oro 
har, biktimak berariaz eze tz esaten badu edo tartean diren per tsonak (bi-
ktima edo eraso tzaileak) adingabeak badira, ez da jendaurreko eran tzuna 
aktibatuko. 

 » Berdintasuneko zinego tzi arduradunak telefonoz emango die Protokoloaren 
aktibazioaren berri talde feministei eta, hala badagokio, LGTBI taldeei, eta bes-
te ekin tza koordinatu ba tzuk egiteko aukera baloratuko da talde horiekin. Udalak, 
halaber, ain tzat hartuko ditu talde feministen, emakumeen elkarteen edota LGTBI 
kolektiboen deialdiak.  

 » Udalak 5 minutuko elkarretara tze instituzional bat deituko du, ordu eta egun 
zeha tz batean, bakar-bakarrik Bozeramaileen Ba tzordeak hala erabaki tzen 
badu edo biktimak berariaz eska tzen badu, honako lema honen pean: «Vito-
ria-Gasteiz: indarkeria ma txistaren aurka». Elkarretara tzea egiteko asmoa ego-
nez gero, biktimari edo, beharrezkoa bada, haren hurbilekoei horren berri emango 
zaie, eta, berariaz eze tz esaten badute, ez da egingo. Ai tzitik, elkarretara tzea egitea 
erabaki tzen bada, deialdia udalaren webean eta Intraneten argitaratuko da.

 ▶ BIKTIMAREN INGURUAREKIN HARREMANETAN JAR TZEA

Gizarte Politikako, Adinekoen eta Haurren Sailak tartean dauden erakundeen koordina-
zioa bul tzatuko du, biktimari, haren seme-alabei eta haren inguruari eta, hala badagokio, 
zuzeneko nahiz zeharkako beste biktima ba tzuei dagozkien lagun tza eta zerbi tzu guz-
tiak emateko. Udalaren jarduerari dagokionez, lagun tzeko baliabideak eskainiko ditu; 
premiaz aktibatuko dira horiek, eta kaltetuen unean-uneko premiei egokituko zaizkie.

Protokoloa aktiba tzen bada, biktimari jakinaraziko zaio.
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INDARKERIA MATXISTAREN AURREAN JENDAURREKO  
ERANTZUNA EMATEKO PROTOKOLOA

(PROTOKOLOA URTE OSOAN AKTIBATZEKO KASUAK)

INDARKERIA 
SEXISTAHILKETA

EMAKUNDEREN 
protokoloa 

aktibatuko da

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

BATZORDE POLITIKO-
TEKNIKOAREN balorazioa 

eta proposamena

EMAKUMEAK: 
Lesio fisiko larriak dauzka?

Sexu-erasoa jasan du?
Badago bestelako inguruabar larrigarririk?
Berariaz eskatu du jendaurreko erantzuna?

(BAIEZKO ERANTZUN BAKARRA 
NAHIKOA DA)

BOZERAMAILEEN BATZORDEA
Proposamena baloratu  

eta berretsi

ERANTZUN PUBLIKOA
AKTIBATZEKO 

PROPOSAMENA

Jendaurreko erantzuna aktibatuko 
dela jakinaraziko zaio biktimari
Biktimak ezezkoa eman du?

MUGIMENDU FEMINISTAREKIN 
komunikazioa eta lankidetza

MUGIMENDU 
FEMINISTAREKIN 

komunikazioa eta lankidetza

Hemen zabalduko da: 
Tokiko bitartekoak

Weba
Sare sozialak

Hemen zabalduko da: 
Tokiko bitartekoak

Weba
Sare sozialak

ERANSKINA
1. Indarkeria sexista ezartzeko beste modu batzuk: 
1.1.   Bikotekidea edo bikotekide ohia emakume bat 

hiltzen saiatzea edo senide batek, ezagun batek 
edo ezezagun batek emakume bat hiltzea.

1.2.  Genero-indarkeriaren biktima den emakume baten 
seme-alabak hiltzea edo hiltzen saiatzea.

1.3.  Indarkeria sexistaren biktima bat aurretiko eraso 
baten ondorioz hiltzea, erasoa jasan eta berehala hil 
ez bada.

1.4.  Genero-indarkeriaren biktima den emakume baten 
laguna edo babeslea hiltzea. 

Komunikatua 
Adierazpena

Elkarretaratzea 
deitu

 SALBUESPENA
1.4. kasua

Familiarekin eta 
inguruarekin 

harremanetan 
jarri

BAI BAIEZ EZ

BAI EZ

BAIEZ

GENERO-INDARKERIAREN edota  
SEXU-ERASO baten ondoriozko 

HERIOTZA izan da?

ERASO SEXUAL  
ETA SEXISTA 

Polizia-etxean SALAKETA jarri da?

Komunikatua 
Adierazpena

Elkarretaratzea deitu
BOZERAMAILEEN 
BATZORDEAK hala 

erabakitzen duenean

BATZORDE POLITIKO-
TEKNIKOAREN balorazioa eta 
proposamena kasu hauetan: 
Indarkeria sexista ezartzeko 

beste modu batzuk 
(Eranskina) 

ERANTZUN PUBLIKOA 
AKTIBATZEKO PROPOSAMENA

BOZERAMAILEEN BATZORDEA
Proposamena baloratu eta 

berretsi
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INDARKERIA MATXISTAREN AURREAN JENDAURREKO  
ERANTZUNA EMATEKO PROTOKOLOA

(PROTOKOLOA URTE OSOAN AKTIBATZEKO KASUAK)

INDARKERIA 
LGTBIFOBIKOA

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

BATZORDE POLITIKO-
TEKNIKOAREN balorazioa 

eta proposamena

BATZORDE POLITIKO-
TEKNIKOAREN balorazioa 

eta proposamena 

ERANTZUN PUBLIKOA 
AKTIBATZEKO 

PROPOSAMENA

BOZERAMAILEEN 
BATZORDEA

Proposamena baloratu  
eta berretsi

BOZERAMAILEEN BATZORDEA
Proposamena baloratu  

eta berretsi

ERANTZUN PUBLIKOA 
AKTIBATZEKO 

PROPOSAMENA

Jendaurreko erantzuna aktibatuko 
dela jakinaraziko zaio biktimari
Biktimak ezezkoa eman du?

MUGIMENDU 
FEMINISTAREKIN 

ETA IKUSGUNEREKIN 
komunikazioa eta lankidetza

EZ BAIBAI EZ

BAI EZ

BAIEZ

ERASO LGTBIfobiko baten edo 
GENERO BARRUKO INDARKERIAREN 

ondoriozko HERIOTZA da?

Polizia-etxean eta/edo Ikusgunen 
SALAKETARIK jarri da?

Komunikatua 
Adierazpena

Elkarretaratzea deitu
BOZERAMAILEEN 
BATZORDEAK hala 

erabakitzen duenean

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

PERTSONAK: 
Lesio fisiko larriak dauzka?

Sexu-erasoa jasan du?
Badago bestelako inguruabar larrigarririk?
Berariaz eskatu du jendaurreko erantzuna?

(BAIEZKO ERANTZUN BAKARRA 
NAHIKOA DA)

HILKETA ERASO SEXUAL  
ETA SEXISTA 

MUGIMENDU 
FEMINISTAREKIN 

ETA IKUSGUNEREKIN 
komunikazioa eta 

lankidetza

Komunikatua 
Adierazpena

Elkarretaratzea 
deitu

Familiarekin eta 
inguruarekin 

harremanetan jarri

Hemen zabalduko da: 
Tokiko bitartekoak

Weba
Sare sozialak

Hemen zabalduko da: 
Tokiko bitartekoak

Weba
Sare sozialak
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2. ANDRE MARIA ZURIAREN JAIETAKO 
PROZEDURA

Jai-giroetan, arau sozialak erlaxa tzen dira, eta erasoen kopuruak gora egiten du. Hortaz, 
zehaztu diren kasuetan Eran tzuteko Protokoloa aktiba tzeaz gain, Andre Maria Zuriaren 
jaietan prozedura espezifiko bat aktiba tzeko konpromisoa har tzen du Gasteizko Udalak 
Protokolo honetan jendaurreko eran tzuna aktiba dezaketen kasu gisa jaso diren 
eraso ma txistez gain, Ba tzorde Politiko-Teknikoak indarkeria ma txistaren arloko 
bestelako edozein eraso edo gertakari aztertu ahalko du, jaso tzen duen informa-
zioaren, eran tzun publikorako aukeraren eta eran tzun horren dimen tsioaren arabera 
eta/edo biktimak edo berori ordezka tzen duenak hala eskatuta. 

Eran tzuna jakinarazteko eta koordina tzeko prozedura urte osoan protokoloa aktiba de-
zaketen kasuen berbera da, eta jaien esparruan gil tzarriak diren gizarte-eragileak ere 
ain tzat hartuko dira kasuari, kasuaren balorazioari eta aurreikusten den eran tzunari 
buruz informa tzeko prozesuan. 

Batez ere mugimendu feministak eta LGTBI kolektiboek, baina baita beste gizarte-era-
gile ba tzuek ere, Andre Maria Zuriaren jaien eta auzoetako jaien esparruan indarkeria 
ma txistaren aurrean eran tzuteko protokoloak, estrategiak eta ekin tzak garatu dituzte, 
eta jarraibideak eta tresnak eman. Gasteizen, jaien esparruan gerta tzen diren eraso ma-
txisten aurrean jarduteko eta eran tzuteko protokolo bat egin zuen Blusen eta Nesken 
Ba tzordeak, Udalak babestutako prozesu dinamiko baten bidez13. 

Hori dela-eta, eran tzuteko protokolo edo estrategia horiek kontuan har tzeko eta babes-
teko konpromisoa har tzen du Udalak; hala, beren autonomia errespetatuko du, eta be-
ren deialdietara a txiki tzeko behar diren erraztasunak jarriko ditu. 

Gasteizko Udalaren jendaurreko eran tzuna, Protokoloa aktiba tzen bada. Neurriak 
eta jarraibideak.

Eran tzuteko Protokoloan jaso diren neurriak ez ezik, jarduera hauek aktiba tzea ere balo-
ratuko du Udalak:

 ▶ Udalak antolatutako jai-ekitaldi guztiak 10 minutuz gera tzea, komunikatu ofiziala 
irakur tzeko eta/edo kuña informatibo bat jar tzeko. 

 ▶ Tabernetan eta jai-guneetan, baita bestelako edozein ekitaldi edo jardueratan ere, 
gaueko 00:00etan musika 10 minutuz gera tzeko gonbita egitea, kuña informatiboa 
jar dezaten. 

13 2017an, eraso sexisten aurrean erantzuteko protokolo bat sortu zuen Blusen eta Nesken Batzordeak, Gasteizko Udala-
ren eta batzorde horren lankidetzarekin. 2018an, eguneratu egin zen, bestelako kasuak ere sartuta. Hemen begiratu 
daiteke 2018ko bertsioa: http://www.blusenetaneskenelkartea.org/es/protocolo-respuesta-la-comision-blusas-neskas- 
ante-las-agresiones-sexistas-fiestas-la-blanca-2017/

   Era berean, Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxaren plataformak, Gasteizko mugimendu feministak eta jaien an-
tolakuntzari loturiko beste talde batzuek (auzo-elkarteek, erakunde autonomoek eta abarrek) herritarrek jaien inguru-
nean indarkeria matxistari erantzuteko modua antolatu dute.

http://www.blusenetaneskenelkartea.org/es/protocolo-respuesta-la-comision-blusas-neskas-ante-las-agresiones-sexistas-fiestas-la-blanca-2017/ 
http://www.blusenetaneskenelkartea.org/es/protocolo-respuesta-la-comision-blusas-neskas-ante-las-agresiones-sexistas-fiestas-la-blanca-2017/ 
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 ▶ Herritarrak eta, batez ere, blusen eta nesken kuadrillak paseilloa 10 minutuz gera-
tzera gonbida tzea, indarkeria ma txistaren aurrean eran tzuteko dauzkaten protoko-
loetan edo estrategietan jaso tzen diren baldin tzak kontuan hartuta.

 ▶ Hirian Andre Maria Zuriaren jaiak antola tzeaz ardura tzen diren eragile gil tzarriek dei-
tzen dituzten ekimenei a txiki tzeko edota babesa emateko aukera baloratuko da. 

Komunikatu ofiziala eta kuña informatiboa (3. eranskina) jai-giroari egokituko zaizkio, 
herritarren arreta erakar tze aldera, mezu argi eta labur baten bidez. Komunikatu hori 
Blusen eta Nesken Ba tzordearekin eta Kultura Zerbi tzuarekin koordinatuta egingo da. 

Indarkeria ma txistaren kasuen aurrean jarduteko gidalerro orokorrak

Protokolo honen 12. eta 13. orrialdeetan zehazten dira jarduteko prin tzipioak. Aisialdiko 
eta jaietako testuingururako, informazio hau indar tzen da:

 ▶ Baimendu gabeko igur tziak edo musuak, sexu-harremanak eduki tzeko larderia edo 
xantaia, komentario edo keinu LGTBIfoboak... indarkeria ma txistaren adierazpenak 
dira.

 ▶ Indarkeria ma txistaren aurrean zero konplizitate eta toleran tzia dugula eraku tsiko da, 
kartelen, pegatinen,  txapen edo erabaki tzen den bestelako edozein bitartekoren bi-
dez.

 ▶ Ez da inolako jarrera edo eraso ma txista onartuko; erasorik gabeko guneak direla go-
goraraziko da, eta horrelako jarreren aurkako neurriak hartuko dira.

 ▶ Jarrera ma txistarik ikusiz gero, gera tzeko eskatuko zaio eraso tzaileari, eta, behar iza-
nez gero, jai-gunetik kanporatuko da eraso tzailea. 

Eraso baten aurrean:

 ▶ Erasoa ikusten duen edo horren berri duen per tsonak biktimak berehalako arriskurik 
ez duela ziurtatuko du, eta bere egoera fisikoa eta emozionala aztertuko ditu. 

 ▶ Biktimaren erabakia edozein delarik ere, errespetatu egingo da, jarraitu nahi duen 
prozedurari eta erabaki hori har tzeko behar duen denborari dagokienez. 

 ▶ Neurriak har di tzakeela eta Udal tzaingoaren nahiz Gizarte Larrialdietako Udal Zerbi-
tzuaren (GLUZ) lagun tza eska dezakeela jakinaraziko zaio biktimari, salaketa jarri nahi 
duen ala ez gorabehera. Biktima a tzerritarra bada eta administrazio-egoera irregularra 
badu, protokolo bera jarraituko da, eta lagun tzarako eta larrialdietako zerbi tzuetarako 
eskubide berberak dituela adieraziko zaio. Era berean, interpretea eska dezakeela es-
ango zaio. 

 ▶ GLUZek eta Udal tzaingoak 24 orduko zerbi tzua eskain tzen dute. Behar baldin bada, 
biktimaren arreta, babes-neurriak eta lagun tza berma tzeko koordinatuko dira.  

 ▶ Bere esanetan lagundu diezaiokeen norbaiten lagun tza edo harekin harremanetan 
jar tzeko aukera eskainiko zaizkio. 
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 ▶ Erasoa ikusiz gero, per tsona horrek salaketa egonez gero lekukoa izateko eskain de-
zake bere burua, eta bere datuak eman, etorkizunean abiaraz daitezkeen neurrieta-
rako. 

 ▶ Gogoratu bor txaketa edota sexu-erasoa edo eraso fisikoa gertatu bada eta sa-
laketa jarrai nahi bada ezinbestekoa dela arropa ez alda tzea, ez garbi tzea, ez jatea 
eta ez edatea, eraso tzailea identifika tzeko eta kondena tzeko fun tsezko frogak ezaba 
litezke-eta.

 ▶ Gogoratu Udalak erreferen tziazko informazio-gune bat duela Andre Maria Zuriaren 
jaietan indarkeria ma txistaren-arloan sen tsibiliza tzeko, prebeni tzeko, orienta tzeko eta 
deriba tzeko. 

 ▶ Gogoratu emakumeen elkarteak, talde feministak eta LGTBI kolektiboak, baita 
Emakumeen E txea eta Ikusgune – Gasteizko LGTBIfobiaren kontrako behatokia ere, 
lehentasunezko sostengu estrategikoak izan daitezkeela. 

Salaketa jarri nahi ala ez nahi, Andre Maria Zuriaren jaietan arretaren, informazioaren 
eta orientazioaren arloan dauden baliabideen berri emango da. Baliabide horiek 24 
orduz ematen dute arreta, eta honako hauek dira:

 ▶ Udaltzaingoa: 092 

 ▶ GLUZ (Gizarte Larrialdietako Udal Zerbitzua): 945 13 44 44

 ▶ IKUSGUNE: 945 282 246 / 633 309 653



29

INDARKERIA MATXISTAREN AURREAN JENDAURREKO  
ERANTZUNA EMATEKO PROTOKOLOA

(Gasteizko jaien esparruan: Uztailak 24 eta 25 / abuztuaren 4tik 9ra)

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

EMAKUMEAK: 
Lesio fisiko larriak dauzka?

Sexu-erasoa jasan du?
Jazarpen sexista jasan du?

Badago bestelako inguruabar larrigarririk?
Berariaz eskatu du jendaurreko erantzuna?

(BAIEZKO ERANTZUN BAKARRA 
NAHIKOA DA)

BATZORDE POLITIKO-
TEKNIKOAREN balorazioa eta 
proposamena kasu hauetan: 
Indarkeria sexista ezartzeko 

beste modu batzuk 
(Eranskina) 

ERANTZUN PUBLIKOA 
AKTIBATZEKO PROPOSAMENA

BOZERAMAILEEN BATZORDEA
Proposamena baloratu eta 

berretsi
ERANTZUN 
PUBLIKOA

AKTIBATZEKO 
PROPOSAMENA

Jendaurreko erantzuna aktibatuko 
dela jakinaraziko zaio biktimari
Biktimak ezezkoa eman du?

Komunikazioa eta lankidetza 
BLUSEN ETA NESKEN 

BATZORDEAREKIN ETA 
MUGIMENDU FEMINISTAREKIN

ERANSKINA
1. Indarkeria sexista ezartzeko beste modu batzuk: 
1.1.   Bikotekidea edo bikotekide ohia emakume bat 

hiltzen saiatzea edo senide batek, ezagun batek 
edo ezezagun batek emakume bat hiltzea.

1.2.  Genero-indarkeriaren biktima den emakume baten 
seme-alabak hiltzea edo hiltzen saiatzea.

1.3.  Indarkeria sexistaren biktima bat aurretiko eraso 
baten ondorioz hiltzea, erasoa jasan eta berehala hil 
ez bada.

1.4.  Genero-indarkeriaren biktima den emakume baten 
laguna edo babeslea hiltzea. 

BAI BAIEZ EZ

BAI EZ

BAIEZ

10 minutuko 
etenaldia jai-

ekintzetan

Musika 10 
minutuz eten, 
00:00etan, eta 
komunikatua 

irakurri

Paseilloa 
10 minutuz 

etetera 
gonbidatu

INDARKERIA 
SEXISTAHILKETA ERASO SEXUAL  

ETA SEXISTA 

GENERO-INDARKERIAREN edota  
SEXU-ERASO baten ondoriozko 

HERIOTZA izan da?

Polizia-etxean SALAKETA jarri da?

EMAKUNDEREN 
protokoloa 

aktibatuko da

BATZORDE POLITIKO-
TEKNIKOAREN balorazioa 

eta proposamena

BOZERAMAILEEN BATZORDEA
Proposamena baloratu  

eta berretsi

Komunikazioa eta lankidetza 
BLUSEN ETA NESKEN 

BATZORDEAREKIN ETA 
MUGIMENDU FEMINISTAREKIN

Komunikatua 
Adierazpena

Elkarretaratzea 
deitu

 SALBUESPENA
1.4. kasua

Familiarekin eta 
inguruarekin 

harremanetan jarri

Hemen zabalduko da: 
Tokiko bitartekoak

Weba
Sare sozialak

Hemen zabalduko da: 
Tokiko bitartekoak

Weba
Sare sozialak

Komunikatua 
Adierazpena

Elkarretaratzea deitu
BOZERAMAILEEN 
BATZORDEAK hala 

erabakitzen duenean
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INDARKERIA MATXISTAREN AURREAN JENDAURREKO  
ERANTZUNA EMATEKO PROTOKOLOA

(Gasteizko jaien esparruan: Uztailak 24 eta 25 / abuztuaren 4tik 9ra)

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

BATZORDE POLITIKO-
TEKNIKOAREN balorazioa 

eta proposamena

PERTSONAK: 
Lesio fisiko larriak dauzka?

Sexu-erasoa jasan du?
Jazarpen LGTBIfobikoa jasan du  

gorroto-delitu gisa?
Badago bestelako inguruabar larrigarririk?
Berariaz eskatu du jendaurreko erantzuna?

(BAIEZKO ERANTZUN BAKARRA 
NAHIKOA DA)

BATZORDE POLITIKO-
TEKNIKOAREN balorazioa 

eta proposamena 

ERANTZUN PUBLIKOA 
AKTIBATZEKO 

PROPOSAMENA

BOZERAMAILEEN 
BATZORDEA

Proposamena baloratu  
eta berretsi

BOZERAMAILEEN BATZORDEA
Proposamena baloratu  

eta berretsi

Jendaurreko erantzuna aktibatuko 
dela jakinaraziko zaio biktimari
Biktimak ezezkoa eman du?

Komunikazioa eta 
lankidetza 

BLUSEN ETA NESKEN 
BATZORDEAREKIN, 

MUGIMENDU 
FEMINISTAREKIN ETA 

IKUSGUNEREKIN

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

Komunikazioa eta lankidetza 
BLUSEN ETA NESKEN 

BATZORDEAREKIN, MUGIMENDU 
FEMINISTAREKIN ETA 

IKUSGUNEREKIN

EZ BAIBAI EZ

BAI EZ

BAIEZ

Komunikatua 
Adierazpena

Elkarretaratzea deitu
BOZERAMAILEEN 
BATZORDEAK hala 

erabakitzen duenean

Ez da erantzun 
publikoa 

aktibatuko

ERANTZUN 
PUBLIKOA 

AKTIBATZEKO 
PROPOSAMENA

INDARKERIA 
LGTBIFOBIKOA

ERASO LGTBIfobiko baten edo 
GENERO BARRUKO INDARKERIAREN 

ondoriozko HERIOTZA da?

Polizia-etxean eta/edo Ikusgunen 
SALAKETARIK jarri da?

HILKETA ERASO SEXUAL  
ETA SEXISTA 

10 minutuko 
etenaldia jai-

ekintzetan

Musika 10 
minutuz eten, 
00:00etan, eta 
komunikatua 

irakurri

Paseilloa 
10 minutuz 

etetera 
gonbidatu

Komunikatua 
Adierazpena

Elkarretaratzea 
deitu

Familiarekin eta 
inguruarekin 

harremanetan jarri

Hemen zabalduko da: 
Tokiko bitartekoak

Weba
Sare sozialak

Hemen zabalduko da: 
Tokiko bitartekoak

Weba
Sare sozialak
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3. KONTU EMATEKO DEIALDI PUBLIKOA

Protokoloa aktibatu den ala ez gorabehera, urtean behin jendaurrean aurkeztuko dira 
Gasteizko Udalak14 indarkeria ma txistaren arloko arretaren inguruan bil tzen dituen da-
tuak15, talde politikoei komunikatu ondoren. Estatistika orokorrak emateaz gain, egoera 
zeha tz bat hartu ahalko da horren aurrean nola jardun den azal tzeko, edo, bestela, kole-
ktiboren bat gonbida daiteke, aurrez aurre duen indarkeria partikularrari buruzko iri tzia 
eman dezan. 

Banakako kasuen gaineko informazio zeha tzetik harago joango den analisian zentratu 
nahi da indarkeria ma txistaren problematikaren analisia, eta helburu hori dauka ekin tza 
honek.  txostena egiteko, kontuan hartuko dira 1. eranskinean komunikazioari buruz jaso-
tzen diren gomendioak.

Gasteizen indarkeria ma txistaren arloan egiten den jarduketari buruzko urteko 
 txostenak egiteko aldagaiak

Berdintasunerako Zerbi tzuak egingo ditu  txostenak, Gasteizko Udalaren Gizarte Po-
litikako, Adinekoen eta Haurren Sailak eta Herritarren Segurtasunerako Sailak eman-
dako datuetatik abiatuta, eta gaur egun bil daitezkeen aldagai adostuak  txertatuko dira 
 txostenotan (3. eranskina). Aldagai horiek informazioaren sistematizazioa hobe tzeko ba-
lio dezakete, azterketa hobeak egiteari begira. Aldagaiak, oro har, honako hauek izango 
dira:

 ▶ Biktimen kopuruari eta indarkeria motei buruzko aldagai kuantitatiboak.

 ▶ Eraso tzaileari buruzko aldagaiak.

 ▶ Udalaren zerbi tzu publikoetara indarkeria ma txistaren ondorioz lagun tza eske joaten 
diren emakumeen eta LGTBI per tsonen ezaugarriei buruzko aldagaiak. 

 ▶ Emakumeek nahiz LGTBI per tsonek jasandako indarkeria motari eta indarkeria horri 
aurre egiteko estrategiei buruzko aldagaiak.

 ▶ Erakundeek eran tzuteko duten gaitasunari buruzko aldagaiak.

Aldagai horiek azter tzeaz gain, Udalak indarkeriaren arloko politika publikoak nahiz po-
litika horien inpaktua hobe tzeko xedez hartu dituen neurriak edo ekin tzaren bat garatu 
behar da. 

14 Gaur egun, Gasteizko Udalak ez dauka beste erakunde batzuen informazio espezifikorik, indarkeria matxistari buruzko 
datuei dagokienez.

15 G Txostenaren datuak elkarrekin egingo dituzte Berdintasunerako Zerbitzuak, Gizarte Politika eta Osasun Publikoaren 
Sailak eta Herritarren Segurtasunerako Sailak, atal honetan jasotzen den informazioarekin eta 3. eranskinean adierazten 
diren adierazleekin bat eginez.
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INDARKERIA MA TXISTA ARBUIA TZEKO KULTURA 
SOR TZEKO EKIN TZAK 
Udalaren jendaurreko eran tzuna indarkeria ma txistaren biktimen erreparazio sozialaren 
zati da, eta, horretarako, benetan ekin tza errepara tzailea izango dela bermatu behar du, 
gizartearen nekearen ondorioak zainduz, edota indarkeria horren aurkako borrokan au-
rrera egiten ez delako sentipenaren eragina ain tzat hartuz. Hori dela-eta, agintari po-
litikoek beren esku dagoen guztira zabaldu behar dute eran tzuna: biktimei eta horien 
inguruari lagun tzeko baliabideak indar tzeaz eta hiri seguru baten alde lan egiteaz gain, 
beste tresna ba tzuk erabili behar dituzte; hala nola, hauek:

 ▶ Emakumeen E txea, hirian erreferente. 

 ▶ Ikusgune – Gasteizko LGTBIfobiaren kontrako behatokia.

 ▶ Udalaren tokiak erabil tzea indarkeria ma txistarekiko arbuioa erakusteko.

 ▶ Seinaleak jar tzea hirian, askatasuna berma tzearekin eta indarkeria ma txista deusezta-
tzearekin konprometituta dagoen gizarte tzat har dadin Gasteiz.

 ▶ Sinboloak jar tzea udal-tokietan, emakumeen eta LGTBI per tsonen eskubideen aldeko 
toki tzat har dadin Gasteiz. 

 ▶ Gizarte-e txeak erabil tzea, informazioa eskain tzeko eta indarkeria ma txistaren aurkako 
irudiak eta mezuak zabal tzeko.

 ▶ Erakundearen arbuioa adierazteko deialdiak/elkarretara tzeak egitea. (tartean dagoe-
na kendu dugu)

 ▶ Jendaurreko irizpenak, pren tsa-oharrak eta pren tsaurrekoak egitea eta gomendioak 
ematea, komunikazioa egokia izan dadin.

 ▶ Sen tsibilizazio-adierazpenak eta mezuak argitara tzea Udalaren web-orrialdean.

 ▶ Udal-jarduerak bertan behera uztea, dolu modura.

 ▶ Aurreko hilabetean estatuan hilketa ma txista bat egon bada, minutu bateko isilal-
dia egingo da Udalaren osoko bilkuretan, biktimen omenez. 
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ERANSKINAK
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1. ERANSKINA: JENDAURREKO 
ADIERAZPENETARAKO GOMENDIOAK16

Honako hau kontuan hartuta:

 ▶ Iri tzi publikora jauzi egiten duten eraso ma txistetan, Udalaren eta kargu publikoen iri-
tzia eska tzen da, heda tzen den komunikatutik haragokoa.

 ▶ Adierazpen horiek oso garran tzi tsuak dira eraso tzaileen zigorgabetasuna arbuia tzen 
duen eta lehentasunezko arreta biktimari ematen dion kultura sor tzeko.

 ▶ Adierazpen horiek izaten dira, ba tzuetan, hirian azkar zabal tzen diren zurrumurruei 
eta informazio fal tsuei nagusitasunez aurre egiteko bide bakarra.

Honako hau proposa tzen da:

 ▶ Artean indarkeria ma txistaren kasu baten aurrean gaudela baiezta tzeko zan tzu nahi-
korik ez badago, gogorarazi Gasteizko Udala beste erakunde publiko ba tzuekin koor-
dinatuta ari dela iker tzen, langile espezializatuak ari direla lan hori egiten eta eraba-
teko zuhur tzia eduki behar dela informazioaren aurrean, informazio hori be-
rresteko erabateko ziurtasuna eduki arte, eta per tsonak eta familiak daudela 
egoera horren a tzean.

 ▶ Azpimarratu Gasteizko Udalak, Indarkeria Ma txistaren aurrean Eran tzuteko Protoko-
loa jarraituz, beti erakusten duela eta eraku tsiko duela erabateko arbuioa edozein 
eraso ma txistaren aurrean eta beti jardungo duela biktimari lehentasunezko 
arreta eta babesa emateko prin tzipioak gidatuta. 

 ▶ Hau da, lehentasuna emango zaiola biktimen egoera emozional eta fisikoa, biktimek 
aurrez aurre daukaten arriskua, beren denborekiko errespetua, biktimek har tzen 
duten erabaki informatuaren bermea eta horrekiko errespetua eta biktimari 
lagun tza ziurta tzea ain tzat hartuko dituen arretari. 

 ▶ Testuingurua eman kasuari. Azpimarratu egin behar da gertakari kalifikazioa desa-
gertu egin behar dela adierazpen publikoetatik eta ez dela harridurarik adierazi be-
har. Eraso ma txistak beti kokatu behar dira egiturazko arrazoietan, eta indarkeria ma-
txistaren aurkako borroka nahiz tokiko mailako berdintasun-politikak indartu egin 
behar direla adierazi behar da. 

 ▶ Eraso guztiak nabarmendu, eta horien gaineko eran tzukizun bakarra eraso-
tzaileek dutela azpimarratu. Nabarmendu egin behar da ezagu tzen den eraso bakoi-
tzeko ezagu tzen ez ditugun eraso asko daudela, emakumeen eta LGTBI per tsonen erru-
duntasunarekin lotuta dauden mitoak eta aurreiri tziak zabalduta baitaude oraindik. 
Alde batetik, adierazi egin behar da emakumeak ez direla jasaten duten indarkeriaren 

16 Emakumeen aurkako indarkeria ematen denerako jendaurreko jarduerarako gomendioak eskuliburuan argitaratuta 
dauden gomendioak aintzat hartzea komeni da (Emakundek eta EUDELek argitaratu zuten eskuliburua, Berdinsarea-
ren bidez). Hemen kontsultatu eta deskargatu daiteke: http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/ 
publicaciones_subvencionadas/es_def/adjuntos/recomendacionesviolenciacontramujeres.pdf

Bestetik, Begiraren gomendioak kontsultatzea ere gomendatzen dugu: http://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/
programas-begira/u72-20010/es/

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_subvencionadas/es_def/adjuntos/recomendacionesviolenciacontramujeres.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_subvencionadas/es_def/adjuntos/recomendacionesviolenciacontramujeres.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/programas-begira/u72-20010/es/ 
http://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/programas-begira/u72-20010/es/ 
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eran tzuleak, ordua, tokia, eraso tzailearekin duten harremana edo beren egoera edozein 
izanda ere, eta indarkeria erabil tzen duenarena dela eran tzukizun osoa. 

Halaber, erasoak askotarikoak izan daitezkeela gogoraraziko da: emakumeak baimen-
du gabeko igur tziak edo musuak izan daitezke, edo gorpu tzaren gaineko komentario 
edo begirada umiliagarriak, sexu-harremanak eduki tzeko presioa edota heteronor-
matiboak ez diren harreman sexu-afektiboak erakusteagatiko eraso fisikoak izan dai-
tezke, eta baita bor txaketak eta hilketak ere. 

LGTBI per tsonen kasuan, erruduntasunak eta gizarte-estigmak pisu handia dute. Se-
xu-joerarengatiko eta genero-identitateagatiko komentario eta keinu homofoboak, 
gai tzespen-begirada zorro tzak, irainak eta erasoak eraso tzailearen eran tzukizuna dira, 
oso-osorik. 

 ▶ Adierazi eraso ma txistak edozein tokitan gerta tzen direla, eta biktimek eraso-
tzaileak ezagut di tzaketela edo ez. Hain zuzen ere, emakumeen tzat arrisku tsuak di-
ren toki publikoak daude. Hori garran tzi tsua da, arriskua muga tzeko eta emakumeen-
tzat seguruak izateko baldin tzez hornitu daitezen toki publikoak. 

Hala ere, erasoak toki ilun eta urrunduekin eta eraso tzaile ezezagunekin lo tzen dituen 
mitoa ez indar tzen saiatu behar da. Erasoak, ba tzuetan, kale urrundu eta ilunetan, 
tabernetako komunetan edo jaietako  txosnetan gerta tzen dira, baina gehien-gehie-
netan e txean gerta tzen dira, eta biktimek eraso tzaileak ezagu tzen dituzte. 

LGTBI per tsonen aurkako indarkeriaren kasuan, beren eskubideak eta askatasunak 
muga tzen dira, are urra tzen ere, genero-identitatea edo sexu-joera toki publikoetan 
(fisikoetan nahiz birtualetan) erakuste hu tsagatik. Eraso horiek elkar tzeko gune edo 
eremuekin lo tzen dira, erasoek gora egiten baitute horietan. Hau da, askatasuna zen-
bat eta handiagoa izan, orduan eta gogorragoa izaten da LGTBI per tsonen aurkako 
eran tzun oldarkor eta ma txista. Eran tzun horrek hainbat inten tsitate eta modu har 
di tzake, lesbianak, gayak, transexualak, intersexualak... izan. 

 ▶ Azpimarratu ez dagoela eraso tzaileen profilik. Garran tzi tsua da azpimarra tzea 
emakume eta LGTBI per tsona guztiak izan daitezkeela eraso ma txista baten biktima 
eta ez dagoela indarkeria hori erabil tzen duen eraso tzailearen profil zeha tzik. Beti 
saihestu behar da biktimaren edo eraso tzailearen nazionalitatea aipa tzea; batez ere, 
kontuan hartuta a tzerritarrak direnean bakarrik egiten dela eta ez duela informazio 
interesgarririk gainera tzen. 

 ▶ Saihestu egin behar da biktimak salaketarik jarri ez zuela edo Gizarte Zerbi-
tzuen arreta-zirkuituan zegoen ala ez nabarmen tzea, bikote-harreman batean 
edo bikote ohiarekin gertatu den eraso ma txista bada. Hala izan den kasuetan, 
egitate hori ez da erabakigarria. Salaketarik jarri ez arren, baliteke Udaleko sail batek 
edo beste erakunde ba tzuek kasuaren berri eduki tzea. 

Alderdi hori nabarmen tzen bada, salaketa jar tzen da indarkeriatik irteteko bide bakar 
eta nagusi gisa. Salaketa jarri eta kendu bazuen, ez esan emakume baten tzat salake-
tari eustea zein zaila den adierazi gabe, eraso tzailearen eta inguruaren presioak jasan 
baiti tzake. Bestetik, gainera, zigor-arloko prozesua hastearen ondorioei buruzko infor-
mazio guztia eduki dezake biktimak.
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 ▶ Neurtu adjektiboen erabilera. Eraso ma txista baten aurreko suminduraren irmo-
tasuna ez da are sendoagoa egingo egitateen eta eraso tzailearen edo eraso tzaileen 
inguruko adjektibo negatibo ugari erabil tzeagatik, eta ez du emakumeen eta LGTBI 
per tsonen giza eskubide oinarrizkoenen urraketak duen larritasunari buruzko kon-
tzien tzia handiagoa sor tzen lagunduko. 

Are gehiago, genero-desberdinkeriaren egiturazko alderdietan baino, alderdi morale-
tan zentratuago dagoen ikuspegia sor tzen lagundu dezake horrek.

 ▶ Udalak berdintasunerako politika publikoen esparruan onar tzen duen termi-
nologiarekin eta esparru kon tzeptualarekin bat egiten duen lexikoa erabili. 
Garran tzi tsua da toki-administrazioak autoidentifikazioaren arabera izenda di tzala 
emakumeak eta LGTBI per tsonak, senti tzen duten sexuaren araberako genero-iden-
titatearekin bat. 

 ▶ Indarkeria ma txistaren aurka borroka tzeko egiten ari den lanaren berri eman, 
eta herritar guztiek indarkeria hori hautemateko, prebeni tzeko eta eraso ma txista 
guztiei eran tzuteko orduan duten eran tzunkidetasunaren garran tzia adierazi.

 ▶ Garran tzi tsua da Gasteizko Udaleko kargu publikoek esku artean dauzkagun 
mekanismoen berri, gara tzen ari diren jardueren berri, ezarri nahi diren hobekun-
tzen berri eta hiriko beste gizarte-eragile ba tzuen paperaren garran tziaren berri ema-
tea. Bada, gizarte-eragile horien artean, besteak beste, kolektibo feministak, emaku-
meen taldeak eta LGTBI kolektiboak daude, eta administrazio publikoen azken eran-
tzukizuna den lana osa tzen eta sakon tzen dute. 

Azken batean, Udalak indarkeria ma txistaren aurkako borrokan duen benetako 
konpromisoa helarazi, herritar guztiak lan horretan eran tzunkidetasunez inplika-
tzearekin batera.
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2. ERANSKINA:  
KOMUNIKATU OFIZIALEN EREDUAK
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1. EREDUA: HILKETA MA TXISTA BATEN AURREKO JENDAURREKO 
KOMUNIKATUA 
Gure udalerrian, hilketa bat egon da indarkeria ma txistaren/eraso ma txista baten on-
dorioz, eta gertaera horren aurkako gai tzespen eta arbuio irmoenak eraku tsi nahi ditu 
Gasteizko Udalak. Halaber, lagun tza eta hurbiltasuna eskain tzen dizkiogu biktimaren in-
guruari, eta bere eskura jarriko ditugu behar dituen baliabide psikologiko, juridiko eta 
sanitario guztiak nahiz babes- eta harrera-baliabide guztiak, bere interesei eragiten dien 
informazio guztia eduki dezala berma tzearekin bat.

Zen tzu horretan, Gasteizko Udalak, kasuaren berri izan eta kasuaren gaineko ikuspegi 
ahalik eta oso eta zuhurrena izateko informazioa erkatu ondoren, Gasteizko Udalak In
darkeria Ma txistaren aurrean Jendaurreko Eran tzuna emateko Protokoloa aktibatu du. 
Hortaz, premiazko bilera deitu du, bai informazio guztia bil tzeko, bai eran tzun instituzio-
nala nahiz biktimen inguruari emango zaion arreta koordina tzeko xedez.

Azpimarratu egin nahi dugu indarkeria ma txista giza eskubideen urraketa larria dela, hi-
lketa izanik ma txismoaren adierazpenik gorena, eta gizartearen berebiziko arazoa dela, 
berori jasaten duten eta horri aurre egiten dioten emakumeen duintasunaren eta osota-
sun fisiko zein moralaren aurka jarduten baitu. 

Indarkeria mota hau ez dute ekin tza isolatuek osa tzen: gure gizartea egitura tzen duten 
jokaera esplizituen eta mezu normalizatu eta sinbolikoen sarea da, eta emakumeak gi-
zonen mende eduki tzeko xedea dauka; halaber, (indarkeria sexista edo LGTBIfobikoa 
den) indarreko sistema heteropatriarkalak ezarritako mugak gaindi tzen dituzten gorpu-
tz, eredu eta/edo jokaerak ez baimen tzeko asmoa dauka.

Bada, Gasteizko Udalak, emakumeen eta LGTBI per tsonen (indarkeria sexista edo LGT
BIfobikoa den) giza eskubideak benetan balia tzen direla berma tzeaz ardura tzen den 
erakunde publikoa denez, neurriak susta tzen jarraituko du, bai udal-erakundeek eta he-
rritarrek oro har edozein eraso ma txistaren aurrean berehala eta irmo eran tzun dezaten, 
bai biktimari lehentasunezko arreta eman dakion, bai emakumeei eta LGTBI per tsonei 
(indarkeria sexista edo LGTBIfobikoa den) indarkeriari aurre egiteko tresnak emango 
dizkieten preben tzio-neurriak garatu daitezen, bai eraso tzaileen zigorgabetasun soziala 
desagerraraz dadin. 

Era berean, indarkeria ma txistarik gabeko bizi tza askeak berma tzeko lanean jarraituko 
du Udalak, bere eskumenak erabiliz.

Hori dela-eta, honako hau adierazten du Udalak:

 ▶ Ordezkari tza instituzionalak hilketa ma txista honen/herio tza ekarri duen eraso ma-
txista honen aurkako arbuioa eraku tsiko du 5 minutuko kale-agerraldi batean, XXXXa-
ren XX(e)an, XX:XX(e)(t)an, Plaza Berrian, «Vitoria-Gasteiz: eraso ma txisten aurka» 
lelopean.

 ▶ Halaber, bat egingo du mugimendu feministak / LGTBI kolektiboek antola tzen dituz-
ten arbuio-ekin tzekin, eta herritar guztiak gonbida tzen ditu horietan parte har tzera 
eta udalari beharbada gure lagun tza beharko duten arbuio-ekimenen berri ematera.
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2. EREDUA: ERASO MA TXISTA BATEN AURREKO JENDAURREKO 
KOMUNIKATUA 
Jaigiroetan, arreta berezia jarriko da, arau sozialak erlaxa tzen baitira eta erasoen 
kopuruak gora egiten baitu horietan. Horretarako, prozedura espezifiko bat aurreiku-
si du Udalak Andre Maria Zuriaren jaietarako17.

Gure udalerrian jazo berri den eraso ma txistaren aurkako gai tzespen eta arbuio irmoe-
nak eraku tsi nahi ditu Gasteizko Udalak. Halaber, lagun tza eta hurbiltasuna eskain tzen 
dizkiogu hala biktimari, nola biktimaren inguruari, eta beren eskura jar tzen behar dituz-
ten baliabide psikologiko, juridiko eta sanitario guztiak nahiz babes- eta harrera-baliabi-
deak, beren interesei eragiten dien informazio guztia eduki dezatela berma tzearekin bat.

Zen tzu horretan, Gasteizko Udalak, kasuaren berri izan eta kasuaren gaineko ikuspegi 
ahalik eta oso eta zuhurrena izateko informazioa erkatu ondoren, Gasteizko Udalak In
darkeria Ma txistaren aurrean Jendaurreko Eran tzuna emateko Protokoloa aktibatu du. 
Hortaz, premiazko bilera deitu du, bai informazio guztia bil tzeko, bai eran tzun instituzio-
nala nahiz biktimari eta haren inguruari emango zaien arreta koordina tzeko xedez.

Azpimarratu egin nahi dugu indarkeria ma txista giza eskubideen urraketa larria dela 
eta gizartearen berebiziko arazoa dela, berori jasaten duten eta horri aurre egiten dio-
ten emakumeen duintasunaren eta osotasun fisiko zein moralaren aurka jarduten baitu. 
Indarkeria mota hau ez dute ekin tza isolatuek osa tzen: gure gizartea egitura tzen duten 
jokaera esplizituen eta mezu normalizatu eta sinbolikoen sarea da, eta emakumeak gi-
zonen mende eduki tzeko xedea dauka; halaber, indarreko sistema heteropatriarkalak 
ezarritako mugak gaindi tzen dituzten gorpu tz, eredu eta/edo jokaerak ez baimen tzeko 
asmoa dauka.

Bada, Gasteizko Udalak, emakumeen eta LGTBI per tsonen giza eskubideak benetan 
balia tzen direla berma tzeaz ardura tzen den erakunde publikoa denez, neurriak susta-
tzen jarraituko du, bai udal-erakundeek eta herritarrek oro har edozein eraso ma txistaren 
aurrean berehala eta irmo eran tzun dezaten, bai biktimari lehentasunezko arreta eman 
dakion, bai emakumeei eta LGTBI per tsonei indarkeriari aurre egiteko tresnak emango 
dizkieten preben tzio-neurriak garatu daitezen, bai eraso tzaileen zigorgabetasun sozia-
la desagerraraz dadin. Era berean, indarkeria ma txistarik gabeko bizi tza askeak berma-
tzeko lanean jarraituko du Udalak, bere eskumenak erabiliz.

Hori dela-eta, honako hau adierazten du Udalak:

 ▶ Ordezkari tza instituzionalak eraso honen aurkako arbuioa eraku tsiko du 5 minutuko 
kale-agerraldi batean, XXXXaren XX(e)an, XX:XX(e)(t)an, Plaza Berrian, «Vitoria-Gas-
teiz: eraso ma txisten aurka» lelopean.

 ▶ Halaber, bat egingo du mugimendu feministak (eta/edo LGTBI kolektiboek) antola-
tzen dituen arbuio-ekin tzekin, eta herritar guztiak gonbida tzen ditu horietan parte 
har tzera eta beharbada gure lagun tza behar duten arbuio-ekimenen berri ematera.

17 Ikusi 26. orr.
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3. ERANSKINA: JAIETARAKO KUÑA 
INFORMATIBOA
Indarkeria ma txistaren kasuak gerta tzen direnean informa-
tzeko kuña orokorraren testua (audioa) 

Gasteizko Udalak arbuiorik irmoena eraku tsi nahi du indarkeria ma txistaren aurrean, in-
darkeria horren adierazpidea edozein izanik ere: giza eskubideen urraketa larria da, le-
hen mailako arazo soziala. Beraz, hamar minutuz etengo da jarduera. 

Indarkeria ma txistarik gabeko bizi tzak berma tzeko lanean jarraituko dugu.

Gasteiz, indarkeria ma txistaren aurka!
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4. ERANSKINA: URTEKO  TXOSTENETARAKO 
ALDAGAIAK 
Biktimen kopuruari buruzko aldagai kuantitatiboak

Gasteizko Udalak indarkeria ma txistaren arloan kontu emateko zifrei eta datuei buruzko 
 txostenean, indarkeria sexistari eta indarkeria LGTBIfobikoari buruzko datuak bilduko 
dira. 

Indarkeria sexista:

 ▶ Jendaurreko Eran tzuna emateko Protokoloa zenbat aldiz aktibatu den. Kasu zeha tz 
bakoi tzaren azalpen labur bat. 

 ▶ Udalaren Gizarte Zerbi tzuek eta Udal tzaingoak zenbat emakume artatu dituzten. Au-
rreko urtearekiko konparazioa. 

 ▶ Udalaren Gizarte Zerbi tzuek zenbat emakume artatu dituzten. Zenbaketak bereizi 
egingo ditu espediente berriak eta espediente aktiboak (ho ts, informazio-aldian le-
hen aldiz agertu ez diren baina arreta jaso tzen jarrai tzen dutenak).

 ▶ Udalaren Gizarte Zerbi tzuek eta Udal tzaingoak zenbat emakume artatu dituzten, pro-
blematikaren edo jasandako indarkeria motaren arabera. 

 ▶ Udalaren Gizarte Zerbi tzuek Udal tzaingoan diligen tziak zabalik dauzkaten zenbat 
emakume artatu dituzten. Benetako zifra batera hobeto iristeko, garran tzi tsua da da-
tuak guru tza tzea, bi baliabideetan arta tzen diren kasuak bikoiztu ez daitezen. 

 ▶ Arreten edo diligen tzien kopurua, hilabeteen arabera. Indarkeriak in tziden tzia han-
diagoa noiz duen (zein hilabetetan) jakiteak datuen irakurketa kualitatiboa egitea 
errazten du. 

 ▶ Udalaren Gizarte Zerbi tzuetan nahiz Udal tzaingoan artatutako emakumeen adina. 
Lagun tza-eskaera eta/edo salaketa gehien egiten dituzten adin-tarteak zehaztuko 
dira.

 ▶ Udalaren Gizarte Zerbi tzuetan nahiz Udal tzaingoan artatutako emakumeak, jaiote-
rriaren arabera. Bizikide tza eta Aniztasun Zerbi tzuarekin batera aztertu ahalko da al-
dagai hau, emakume a tzerritarren egoerari eta beren errealitate partikularrei begira-
tzeko.

 ▶ Ardurapean adingabeak dauzkaten emakume biktimen kopurua. Seme-alaben 
kopurua, sexuaren eta adin-tarteen arabera. Haurren eta adingabeen kopurua 
identifika tzea da helburu nagusia. 

 ▶ Artatutako emakumeak, baliabideen eta deribazioen arabera. 

 ▶ Desgaitasuna (mota: zen tzumenetakoa, mugikortasunekoa, mentala).

 ▶ Salaketarik dagoen. Ahal den neurrian, salaketaren ondorioak adieraziko ditu aldagai 
honek; hau da, urrun tze-agindua eskatu zen ala ez, eman zen ala ez, eta, oro har, herri-
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tarrei salaketaren ibilbideak dauzkan gorabeheren berri ematea ahalbide tzen duten 
datu guztiak, salaketa jarri zen ala ez bakarrik adierazi beharrean.

 ▶ Arriskuaren balorazioa. Egindako balorazioen kopurua jasoko da, eta, ahal dela, Udal-
tzaingoaren irizpideekin bat eginez, emakumeen arrisku-mailak adieraziko dira. Era 
berean, garran tzi tsua da emakumeak babesteko hartu diren neurriak ere adieraztea.

 ▶ Jarduketa motak eta horien kopurua.

 ▶ Harrera-zerbi tzuetan egindako egonaldiaren denbora. Zorroari buruzko Dekretuan 
ezar tzen eta arau tzen denaren arabera aztertuko da aldagai hau18.

 ▶ Eraso tzaileen adina eta jaioterria. 

 ▶ Biktimekin duten harremana (bikotekidea, bikotekide ohia, aita, senidea, lankidea, la-
guna, ezezaguna eta abar).

Indarkeria LGTBIfobikoa:

 ▶ Jendaurreko Eran tzuna emateko Protokoloa zenbat aldiz aktibatu den. Kasu zeha tz 
bakoi tzaren azalpen labur bat. 

 ▶ Udalaren Gizarte Zerbi tzuetan eta Udal tzaingoan artatutako per tsonen kopurua. 

 ▶ Udalaren Gizarte Zerbi tzuek Udal tzaingoan diligen tziak zabalik dauzkaten zenbat 
per tsona artatu dituzten. 

 ▶ Ikusgunek eta Udal tzaingoak erregistratutako gertakarien kopurua, indarkeria mota-
ren eta tokiaren arabera.

 ▶ Ikusgunek eta Udal tzaingoak erregistratutako gertakarien kopurua, genero-identita-
tearen eta sexu-joeraren arabera. 

 ▶ Biktimen eta eraso tzaileen adina eta jaioterria. 

Askotariko zerbi tzuek eta baliabideek beste aldagai espezifiko ba tzuk gaineratu ahalko 
dituzte, eta guztien artean alderatu ahalko dira baliokidetasunak, azterketa sakonagoak 
egin ahal izateko. Urteko aurkezpenez gain, konparaziozko azterketak egin ahalko dira 
informazioa sistematikoki jaso tzen den neurrian.

18 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazioen eta zerbitzuen zorroari buruzkoa
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VITORIA-GASTEIZ ERASO
MATXISTEN AURKA

VITORIA-GASTEIZ CONTRA
LAS AGRESIONES MACHISTAS


