


Modu askean, informatuta eta heldutasunez drogak 
hartzea erabaki baduzu arrisku murrizketa neurriak 
erabili. Hala ere, arriskua erabat saihesten duen gauza 
bakarra abstentzioa da. 

Kontsumitzea erabakitzekotan gogoratu: 

MAKILLAJEAREKIN 
BUELTAKA NABILELAKO

Drogen erabilera eta batez ere legez kanpokoena txikia-
goa da emakumeetan psikofarmakoen kasuan izan ezik 
(polikontsumoa edo nahasketak ere gutxiago ematen dira 
emakumeetan). 

 

Honenbestez, sexua babes 
alderdia izan daiteke emaku-
meontzat kontsumitzeko auke-
ra gutxiago izan ditzakegulako, 
baina baita arrisku alderdia era-
biltzailea izatekotan gaitzespen 
soziala handiagoa delako. 

Sexu bakoitzari egotzitako rol 
eta espazioen eraginez , drogen 
erabilera femeninoak gaitzespen 
eta estigma sozial handiagoa 
du;  aisialdia eta beraz drogen 
erabilera ludikoa gehiago lotzen 
da gizonekin (espazio publikoa), 
norberarekiko zein besteekiko 
zaintza eta ardura emakumee-
kin lotzen den bitartean (espazio 
pribatua). Adibidez, emakume 
gehienak ez gara gure kontsu-
moetaz harrotzen edota sarritan 
hauek ezkutatzera jotzen dugu.  

ONdO INfORMATU ETA KONpOsAKETA EzAgUTU

zURE ERABILERAREN gOzAMENAK ETA ARRIsKUAK BALORATU

zURE EgOERA fIsIKO ETA psIKOLOgIKOA KONTUAN IzAN 
ETA EdUKITzEKOTAN, zURE INTOLERANTzIAK

MOMENTU, KONpAINIA ETA TEsTUINgURU EgOKIA 
AUKERATU ETA dROgEN ERAgINpEAN ARRETA EsKATzEN 

dUTEN EKINTzAK ETA ERABAKI gARRANTzITsUAK hARTzEA 
sAIhEsTU, BAITA  ARRIsKU hANdIKO ERABILERAK ERE

ARRIsKUAK AREAgOTzEN dIREN EgOERATAN KONTsUMITzEA 
sAIhEsTU: BAKARRIK zAUdENEAN, hAzTEKO AdINEAN, 

hAURdUNALdI ETA EdOsKITzAROAN, BOLAdA TxARRETAN, gAIxO 
zAUdENEAN, sUBsTANTzIAK KALTE EgITEN dIzUNEAN, ETAB.

¿zERgATIK 
dARAMAzU hAINBEsTE 
dENBORA KOMUNEAN? 

 TA Ez  
BEgI-MARRAREKIN  

EspREsKI...  
JIJIJI



Gogoratu emakumeok gizonekin alderatuz alkohola 
ezberdin metabolizatzen dugula, eragin berdinak izate-
ko kantitate txikiagoa behar baitugu orokorrean, nahiz 
eta eragina duten bestelako alderdiak ere kontuan hartu 
behar diren, beste drogentzat ere aplikagarriak direnak; 

PERTSONA: Ezaugarri biopsikologikoak (autoeraginkor-
tasuna…), biologikoak (genetika, pisua, adina, egoera fi-
sikoa, tolerantzia…), psikologikoak (izaera, motibazioak, 
balioak…) eta sozialak (arau sozialak, sinesmenak, itxa-
ropenak…).

SUBSTANTZIA: Eragin psikofarmakologikoak, kontraera-
ginak, elkarreraginak, dosifikazioa, kontsumo-bidea, puru-
tasuna, aizunketa, menpekotasun fisiko eta psikologikoa, 
polikontsumoa edo nahasketak, segurtasun tartea… 

TESTUINGURUA: Testuinguru fisikoa (lekua, tenpera-
tura, momentua, estimulu sentsorialak, konpainia…), so-
ziala eta kulturala (baldintza sozialak, legedia, modak, 
ohiturak…). 

•	 Ez dituzu zertan gonbidapen guztiak onartu behar. 

•	 Batzuetan helburu bikoitza dute. 

•	 Kontuz beste pertsonen substantziak hartzearekin kon-
posaketa ez baituzu ezagutzen. 

•	 Uste zenuena baino gehiago kontsumitzeak kontrola 
galtzea eragin dezake. 

zURE BURUA EzAgUTU (gUsTUAK ETA MUgAK)
KONTsUMITU AURRETIK MUgAK JARRI ETA BETE
NORK BERE ERRITMOA ERAMAN 
Ez JARdUN pREsIOpEAN 

ETA NIK KAKA JATERA 
gONBIdATzEN zAITUT, 
dENETARIK dUELA ERE

Emakume bakoitzak ezaugarri ezberdinak ditugu eta 
testuinguru eta erabilera mota ezberdinez inguratuta gau-
de; drogek pertsona, momentu eta egoeraren arabera ez 
digute berdin eragiten. Arrisku murrizketa neurriak:

NIRE ETxERA gONBIdATzEN 
zAITUT, BERTAN dENETARIK dUT



Emakumeoi hilekoarekin drogek ezberdin eragin dieza-
gukete. 

Emakumeok orokorrean eskuragarritasun handiagoa dugu. 
Hartu aurretik ondo informatu. 

1. KAsU BAKOITzERAKO 
gOMENdATUTAKO dOsIA 
hARTzEA 

2. LEgALAK IzANAgATIK ERE, 
ARRIsKUAK dITUzTEN 
sUBsTANTzIAK dIRELA 
KONTUAN hARTzEA

3. MEdIKUAREN AgINdUpEAN 
ETA ERREzETAREKIN 
hARTzEA 

1. ERRUTINA BEzALA ERA-
BILTzEA 

2. ARAzOAK KONpONdU EdO 
gAINdITzEKO BIdE BAKAR 
MOdUAN ERABILTzEA 

3. hIRUgARREN pERTsONEI 
gOMENdATzEA EdO ERRAz-
TEA (dELITUA)

4. sALEROsTEA (dELITUA)
5. ARRIsKU hANdIKO ERABILE-

RAK EgITEA 
6. ERAgINEN MENpE ATENTzIOA 

BEhAR dUTEN EKINTzAK 
EgITEA NAhIz ERABAKI 
gARRANTzITsUAK hARTzEA  

Psikofarmakoak edo bestelako botikak hartzekotan 
kontuan izan hauek euren artean zein bestelako subs-
tantziekin nahastean eman daitezkeen elkarreragin eta 
kontraeraginak, arriskuak areagotu daitezke eta. 

Analgesikoak hartzekotan kontuan izan bestelako 
drogekin nahastean eman daitezkeen eragin edota arris-
kuak.  Bestalde, ez gainditu gomendatutako dosia. 

BAIETz... BANOALA... BENO 
ITxARON... Ez dAKIT, gERO 

dEITzEN zAITUT Ez dAKIdALA 
zER JARRI

ARRIsKUAK: ARRIsKU MURRIzKETA NEURRIAK:



Drogek arriskuarekiko hautematea gutxitu dezakete. 
Sexu-harremanetan buruargitasuna mantendu arriskuak 
gutxitzeko. 

•	 Sexu-harremanak alde guztiengatik onartuak izan behar 
dira; sexu zein bestelako helburuekin pertsona baten 
itsuaz edo menpekotasunaz aprobetxatzea onartezina 
da. Helburu kaltegarriekin pertsona bati baimenik gabe 
substantzia bat edo batzuk ematea delitua da (sexurako, 
lapurtzeko…). 

•	 Drogek eragin ezberdinak izan ditzakete, batzuetan nahi 
edo espero ez direnak izanik (sexuarekiko interesa piztu 
dezakete baina baita ere gutxitu, orgasmoa erraztu edo 
zaildu dezakete…). 

•	 Harremanak izateko modu asko daude eta guztiek ez 
dute babesik behar, esaterako besarkadek, laztanek, 
muxuek, genitalak ez diren bestelako gorputzatalen 
aho-estimulazioek edo bestelako jolasek. Hala ere, aho-
bidezko sexuak genital edo uzkian, bagina edo uzki 
bidezko penetrazioak, genitalen arteko penetrazioarik 
gabeko sexuak, jariakin elkartrukea duten masturbazioek, 
infekzioek zein zauriek babesa behar dute gaixotasun eta 
infekzioen transmisioa saihesteko. 

•	 Ez dago preserbatibo mota bakarra; badira maskulinoak, 
femeninoak, uzki-sexurakoak, aho-sexurakoak (latex 
filmak…), masturbaziorako latex eskularruak, etab.

•	 Eraman beti gutxienez egoera onean dagoen preserbatibo 
bat leku seguruan (matxuratu eta zaharkitu gabe). 
Gainontzeko preserbatiboak leku seguruan gorde.

•	 Noizean behin sexu bidezko infekziorik (SBI) ez duzula 
egiaztatu; osasun zentroetan, sexu osasun zentroetan, 
erietxeetan… 

•	 Jostailuak erabiltzekotan higienea mantendu eta 
infekzioak saihestu (preserbatiboarekin erabili edo ondo 
desinfektatu). 

•	 Hilekoarekin bazaude edo infekzioaren bat izatekotan 
arriskuak areagotzen dira. 

BERAz, hOBE Ez BAdUzU BERRIz 
“NIK Ez dUT KONdOIA JARTzEN” 

EsATEN, zE NIK KONdOI fEMENINOA 
JARTzEAz gAIN EdOTA zURI pIKUTARA 
BIdALTzEAz gAIN  IKUsTEN dUzUNEz 

BEsTELAKO BITARTEKOAK dITUT

 
zERgATIK  

EsAN dUT EzER... 



Hartu aurretik argibideak ondo irakurri, informatu, eta za-
lantzak pertsonal kualifikatuari galdetu.

Ez ditu SBI-ak ekiditen, beraz babesik gabeko harrema-
nak izatekotan kutsatu ez zarela egiaztatu. 

Babesik gabeko harremanak izatean erabiltzen da nahi ez 
diren haurdunaldiak saihesteko. 

Ez erabili maiztasunez antisorgailu gisa. Gehiegizko erabi-
lerak arriskuak izan ditzake.

Osasun zentroetan, sexu osasun zentroetan, erietxeetan 
edo farmazietan eskuratu dezakezu. 

pRIMERAN, ON EgIN TA 
KONTATUKO dIdAzU EspERIENTzIA. 

gERTURATUIdAzU pIJAMA zE 
BEROTAsUN gUzTIA JOAN zAIT 

Ez dUdANEz KONdOI BARIK 
EgINgO dUgU TA BIhAR 

pILULA hORI hARTU 
TA LIsTO

Ez ditu sexu-bidezko infekzioak ekiditen. 

Hartzekotan argibideak ondo irakurri eta zalantzak  
pertsonal kualifikatuari galdetu. 

Erabiltzekotan babestuta egoteko pilula hartzeaz gogo-
ratu. Babesik gabe egotekotan nahi ez diren haurdunal-
diak saihesteko preserbatiboa erabili. 

Hartu baduzu eta drogak kontsumituko badituzu pilula 
hartu ostean denbora bat utzi drogen eraginpean oka 
egitekotan babestuta egoteko.  

Pilula antisorgailuarekin eta tabakoarekin gaixotasun 
kardiobaskularrak izateko arriskua handitzen da. 

ENEEEE

hEMENTxE, EA pILULA 
TOpATzEN dUdAN 
KALIMOTxO TA  
BOKATA ARTEAN



Drogen erabilerak haurdunaldi eta edoskitzaroan eragi-
ten du.  

Erabiltzailea bazara eta haurdun geratu nahi baduzu, 
aurretik erabilera gutxitzea edota uztea aukera bat izan 
daiteke.

Legezko drogek ere eragina dute haurdunaldi eta edos-
kitzaroan (alkoholak, tabakoak, kafeinak, botikek…); ez 
gainditu gomendatutako dosia eta kasu batzuetan ez 
kontsumitu.

Drogen eraginpean bazaude ekidin besteen zaintza, 
sukaldaritza bezalako ekintza zehatzak  eta erabaki ga-
rrantzitsuak hartzea (pediatra edo irakasleekin bilerak…).  

Egungo legedia ezagutu lege eta zigorrak emakume eta 
gizonentzat berdinak baitira. Zigorren aurrean aholku-
laritza izan; udal zerbitzuena, drogamenpekotasunekin 
lotutako zerbitzuena, abokatutza… 

Gogoratu emakumeak ere arakatuak izan gaitezkeela, 
zeregin hori emakume poliziek burutu baitezakete. 

Droga zurea izan ez arren zuk badaramazu zigortua iza-
teko arriskupean zaude. Zure erabilera pertsonalerako 
dela ukatzekotan delituaren susmoa piztu dezakezu. 

MAITI, gORdE hAU AgIAN 
KONTROLA dAgOELA

AdOs, zURE gERRIKOAN UzTEN dUT. Ez NAIz zURE 
gAUzENgATIK ARAzOTAN sARTUKO

UTzI, UTzI... 
Ez dUT TURULO 

BATEKIN BEsApEAN  
JAIOTzEA NAhI



Drogen erabilera handia da bai borondatez (gozamena-
gatik zein lanari aurre egiteko), zein bezeroaren eskaeraz. 

Drogak hartzearen erabakia norberarena da eta erabile-
ra arduratsuak hainbat arriskuetaz babesten zaitu. 

Drogen erabilera lanarekin lotzeak arriskuak handitu 
ditzake (hartzen den maiztasuna edota menpekotasuna 
sortzeko aukerak areagotzen dira…)

Alkohola eta kokaina oso droga erabiliak dira eta esku-
ragarritasun handia izan dezakezu edota bezeroetan di-
tuzten eraginak maiztasunez pairatu. Hala ere, ez ditugu 
egoera deserosoak zertan aguantatu behar. 

Eroso sentitu eta erasorik ez onartu, ezta jarrera, irudi 
edo hizkera sexistarik besteak beste.

Ez edan aurkitutako edarietatik eta potea kontrolatu bai-
na ez edan 20 ze bestela alferrik da.  

Erasota, deseroso edo beldurtuta sentitzekotan eta la-
guntza nahi baduzu eskatu.  Lagundu behar duenari.

Askotan festa amaitzean eta etxeratzean emakumeok 
gidari funtzioa hartzen dugu. 

Gogoratu: 

dROgEN ERAgINpEAN gIdATzEA ARRIsKUTsUA 
IzATEAz gAIN zIgORTUA dAgO 

Ez dUzU zERTAN gIdARI pApERA hARTU BEhAR EMAKUMEA 
IzATEAgATIK, ATERA AURRETIK AdOsTU dEzAKEzUE zEINEK 

hARTzEN dUEN ARdURA

ARRIsKUAK sAIhEsTEKO AUKERAK BALORATU: gARRAIO 
pUBLIKOA ERABILI, TALdEKO BATEK Ez KONTsUMITzEA ETA 
ATsEdENA hARTUA IzATEA, NONBAIT LO EgITEN gERATzEA... 

gIdAKIdE MOdUAN BAzOAz IzAN ERREspETUA 
gIdARIAREKIKO ETA Ez MOLEsTATU

EA, sARTU BAT 
zERBITzUAREN 

AURRETIK, 
IKUsIKO dUzU...

EA, pApERAK. hAU 
sAREKAdA dA



Emakumeok zaintzaren inguruan auto-exijentzia han-
diagoa izan ohi dugunez orokorrean gizonak baino, 
gutxiago edo arrisku gutxiagoekin kontsumitzen dugu,  
erabiltzaileei zuzendutako bitartekoetara gutxiago joz.  

Emakume erabiltzaileok bitartekoekiko mesfidantza 
edota beldur handiagoa izan ohi dugu eta ondorioz 
hauetara gutxiago jotzen dugu. 

Emakume erabiltzaileok lotsa, erru edo beldur sentipen 
handiak ditugu sarritan gure erabilerez aritzerakoan es-
tigma eta presio handiago pairatzen baitugu. 

Lokal edo lonjaren erabileran gutxiengoa izan ohi gara 
emakumeak. 

Lokal askotan sexuaren araberako funtzio ezberdinak 
daude; garbiketa eta antolakuntza lanetan, kontsumo 
moduetan, entretenimendu moduetan, lokalaren erabi-
leran … Ez onartu rol hauek eta espazioa benetan parte-
katua izan dadila.  

NIK Ez dUdALA dROgARIK hARTzEN! 
BAKARRIK KAfEA hARTzEN dUT, ERRETzEN dUT, 
ARdOA EdATEN dUT ETANOIzEAN BEhIN KANUTO 

BAT, BAINA, hORREK Ez dU BALIO, Ez?

NOsKI ETA Ez NAzAzU 
dEspIsTATU BORROKAN 

TIpO hAU AKATzEKO gUTxI 
fALTA zAIdALA

Erabiltzaileei zuzendutako bitarte-
ko guztiak pertsona bakoitzaren 
ezaugarri, interes eta beharrei ego-
kituta egon beharko lirateke, kon-
fiantzazko klima erosoa eskainiz. 

¿sERIOsKI zIhOAN 
ORdUAN ATzO fEsTAN 

sINATU gENUEN 
gARBIKETA TxANdEN 

ORRIA Ez?



TESTUAK: Maitane de Anitua
MARRAZKIAK: Nerea Lekuona
DISEINUA: Sinbait Creaciones


