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AURKEZPENA
Erlazio minetan, indarkeria matxista,
seguruenik, gizartean giza eskubideen aurka
burutzen den erasoetatik ohikoena eta ezkutukoena da. Nahiz eta bere garrantzia izan eta
azken hamarkadan arau eta politika publikoetan aurrerakuntzak gertatu, sarritan indarkeria
matxista arazo pribatutzat jotzen da eta indarkeria horri aurre egin behar dioten emakumeen
beharrizanak ezkutatu egiten dira.
Bizkaiko Foru Aldundiak tratu txarrak pairatzen dituzten emakumeei arreta gure Lurralde
Historikoan deszentralizatzea lortu du eta
genero indarkeria kasuak azalaraztea hauek
errotik atera ahal izateko. Orain, Bizkaiko landa
eremura zuzendu nahi gara.
Bikotekideen edo bikotekide ohien indarkeria gainditzeko ahalegina egiten duten emakumeen kopuru bat, udalerri txikietan edo baserrietan bizi da. Hauetan, auzotarren arteko
harremanak estuak izaten dira. Testuinguru
honetan, emakumeentzako, indarkeria matxistatik ateratzeko eragozpenak arindu eta areagotu egiten dira. Gainera, babesa eragingarria
izateko eta arreta jasotzeko bitarteko eta baliabideetara iristeko zailtasun ugari dituzte.
Egoera larri horren jakitun da Bizkaiko
Foru Aldundia eta Bizkaiko Lurralde Historikoan
jarduten duten indarkeria matxistari aurre egiteko arreta, babes eta justiziako bitarteko publikoen analisian eta ebaluazioan lagundu nahi
izan du, beti ere landa eremuko baldintza bereziak kontuan izanez. Eginkizun horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak Argituz Giza Eskubideen
Aldeko Elkarteari agindu dio ikerketa honen
garapena. Ikerketa horren xedeak, gehienetan
gutxi igartzen edo antzematen diren bi alderdi
dira: landa esparruko erlazio-dinamikak eta
ezaugarri geografikoak, indarkeria matxista
gainditzeko aukerak baldintzatzen dituztenak,
eta inguru horietan bizi diren eta bizirik irauten
duten emakumeen beharrizanen ezagutza.

Ikerketa Bizkaiko udalerri txikietan edo
baserrietan bizi diren eta giza eskubideen aurkako gehiegikeriak pairatu ondoren bizirik iraun
duten emakumeen beharrizanen, eskaeren eta
iritzien adierazpenerako bidea izan da. Horien
lekukotzen bilaketa lanaren helbururik behinena
izan da eta euren kontakizunak txosten honen
ardatza dira. Halaber, osagarri moduan, prebentzio, arreta, babes eta justizia sareetako profesionalen eta Bizkaiko landa esparruko emakumeen talde baten informazioa eskuratu da.
Ikerketan elkarrizketatu diren emakumeek indarkeria gainditzeko prozesuetan bizi
izan dituzten ezaugarri erkideetatik abiatuta
agiri honek indarkeriatik ateratzeko eragozpen
eta bideei, gehien baloratzen dituzten laguntzei
eta eragozpena diren arau edo praktika profesionalei buruzko informazio garrantzitsua ematen
du. Agiriaren azken atalean prebentzio, arreta,
babes eta justiziaren arloko ekintzen hobekuntza
lortzeko gomendio batzuk ematen dira –gehienak emakumeek eurek formulatutakoen emaitzak direnak-.
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Argituz Elkartearen izenean eskerrik zintzoenak eta
nire begirune osoa adierazi behar dizkiet ikerketa honetan lagundu duten emakume guztiei,
euren lekukotzei esker txosten honetako orriak
errealitatearekin eta, ondorioz, beste emakume
batzuen prozesuekin konektatzen direlako. Emakume horiek guztiek, zerbitzu publikoen erantzuna hobetzeko helburuarekin, era solidarioan
eskaini dizkigute euren kontakizunak, jakin dakitelako erantzun horren kalitateak emakumeen
bizitza aldatzeko balio dezakeela. Aldi berean,
eskerrak eman behar dizkiet profesional eta aktibistei euren lankidetzagatik emakumeekiko kontaktuak ezartzeko, emakume horien kontakizunak testuinguruetan kokatzeko, praktika onak
identifikatzeko eta ezabatu behar diren eragozpenak egon badaudela baieztatzeko.

Mª PILAR ARDANZA URIBARREN
Gizarte Ekintzako foru diputatua
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I. SARRERA
1. BIZKAIAN INDARKERIA MATXISTAREN AURKAKO ERANTZUNA ARAUTZEN DUTEN
ARAUDIA ETA POLITIKA PUBLIKOAK
1.1 GIZA ESKUBIDEEN ESPARRUA1
Genero-indarkeriari giza eskubideen
urraketak direla esateak funtsezko ondorioak ditu, erakundeen erantzunari dagokionez. Estatuek errespetatu, babestu eta posible egin behar dute giza eskubideak lortu
eta erabiltzea2, eta hori goi mailako betekizuna da. Nazioarteko zuzenbidean ezarritakoari jarraituz, herri-erakundeek arreta egokia eman behar dute genero-indarkeriaren
aurrean, giza eskubideen abusua den aldetik.
Emakumeen Aurkako edozein Diskriminazio Ezabatzeko Konbentzioa (ingelesezko siglak, CEDAW) delakoaren estatu
kideen barruan, erakundeek -toki, autonomia eta estatu mailakoek- erantzukizuna
dute genero-indarkeriaren prebentzio eta
zigortzean, eta horrelako abusuen biktimei
1. Esparru arau-emaileari buruzko informazioa Arabako
Foru Aldundiak finantzatutako Argituz elkartearen
ondorengo txostenetik atera da: Beharrak, oztopoak
eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko
ibilbideetan, Arabako landa-guneetako emakumeen
esperientziatik abiatuta, 2012ko abendua.
2. Gogoratu behar da Espainiak berretsi dituela
Adierazpen Unibertsaletik sortutako giza eskubideen
arloko nazioarteko itun nagusiak, salbuespen hau izan
ezik: Langile migratzaile guztien eta horien familiakoen
eskubideak babesteari buruzko Nazioarteko Konbentzioa,
Batzar Nagusiak 1990eko abenduaren 18ko 45/158
ebazpenaren bidez onartua.

eman beharreko arreta, zaintza eta justizian. Eta erantzukizun horren norainokoa
garatu egin dute aipatutako Konbentzioaren
betetze maila ikuskatzen duen Batzordeak
(CEDAWko Batzordeak)3 eta Emakumeen
Indarkeriarako Nazio Batuen errelatore bereziak
90eko hamarkadan, aipaturiko errelatore bereziak honako hau argitu zuen: “Arreta
egokiaren betekizuna ez da soilik legedia sortu edo zigortzea (...), hezkuntza, etxe
barruko indarkeriaren desmitifikazioa, funtzionarioen trebakuntza, harrera-zentroen
finantzazioa, biktima edo bizirik irtendakoentzako beste zerbitzu zuzenen finantzaketa (...) etxe barruko indarkeria saihesteko
eta emakumeen giza eskubideak babesteko
tresna egokiak direla frogatzen bada, baliabide horiek guztiak betebehar bihurtzen dira
eta estatuak arreta egokiz bete behar ditu”4.
Azken batean, giza eskubideen
nazioarteko estandarrek ezartzen dutenez, genero-indarkeriaren aurrean emakumeen giza eskubideak errespetatu, babestu
eta sustatzeko eginbeharrak betetzeko,
eskumena duten administrazioek honako
3. CEDAWen Batzordea: 19. Gomendio Orokorra; 11. bilkura-aldia, 1992;
NBen Dok: HRI\GEN\1\Rev.1, 24 c), n) eta v) par.
4. Nazio Batuen errelatore bereziaren txostena, emakumeen aurkako
indarkeria, zergati eta ondorioen inguruan, 1996 (NBEren Dok: E/
CN./4/1996/53).
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hau egin behar dute: a) berariazko legedia
onartu; b) legedian aurreikusitakoa garatzeko herri-politikak eta neurriak ezarri; eta
c) neurri horiek helburuak lortzeko eraginkorrak diren egiaztatzeko ebaluazioak egin.
CEDAW Batzordeak (Nazio Batuak)
aditzera eman du, gainera, garrantzizkoa
dela genero-indarkeriatik irteteko eta zerbitzuetara heltzeko oztopo gehituak aurki
ditzaketen emakumeen
Sektoreak daudela onartzea. Sektore
horiei dagokienez, Batzordeak kezka azaldu
du arrazoi honengatik: “baserri-inguruneetako
emakumeek indarkeriaren biktima izateko
arrisku handiagoa dute, emakumearen mendeko rolari lotutako usadiozko jarrerengatik”5.
Eta estatuei eskatu die “landa-guneetan bermatzea indarkeriaren biktimentzako
zerbitzuak emakumeentzako erabilgarriak
izan daitezela eta, behar izatekotan, isolatutako erkidegoei zerbitzu bereziak ematen
zaizkiela”6.
Azkenik, Nazio Batuen Batzar Nagusiak, estatuei arlo honetan dituzten eginbeharrak bete ditzaten lagungarri izan daitezkeen
baliabide eta gidak emateko, Estrategiak eta
Neurri praktikoak, eredugarriak delituaren
prebentzioaren eta zigor-justiziaren arloan
emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko
izenburuko dokumentua onartu zuen7.
Agiri honen gomendio nagusiak
jarraian aurkeztuko dira. Dokumentuak,
5. CEDAWen Batzordea: 19. Gomendio Orokorra; 11. bilkura-aldia, 1992;
NBEren Dok: HRI\GEN\1\Rev.1, 21. par., CEDAWen 14. artikuluaren
inguruan.
6. CEDAWen Batzordea: 19. Gomendio Orokorra; 11. bilkura-aldia, 1992;
NBEren Dok: HRI\GEN\1\Rev.1, 24.o. par.
7. Doc. de la ONU: A/RES/52/86 de 2 de febrero de 1998. Actualizado en
2010: Doc. ONU: A/RES/65/187, del 21 de diciembre de 2010.
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estatuko eta autonomia erkidegoetako beste
arau eta protokoloekin batera, ikerketa
honetan erabili diren parametroak eskaintzen ditu, polizia eta epailetzaren aldetik
biktimen eskubide eta beharrei emandako
erantzunaren egokitasuna aztertzeko.

DOKUMENTUAN AURREIKUSITAKO GOMENDIO
NAGUSIAK
Estrategiak eta Neurri praktikoak, eredugarriak
delituaren prebentzioaren eta zigor-justiziaren arloan
emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko
ZIGOR-ARLOKO EKINTZAREN HASIERA
Zigor egintza bati bide ematearen erantzule nagusia
fiskaltza da (estatua, beraz) eta ez indarkeriaren
biktima den emakumea (7 b par.).
Indarkeriaren biktima diren emakumeei adore eta
laguntza eman behar zaizkie, salaketa -behar bezalaaurkeztean eta prozesuan zehar (10 a par.).
BIKTIMENTZAKO ARGIBIDEAK ETA TRATU
SENTIBERA
Indarkeriaren biktima izan diren emakumeei argibideak
eman behar zaizkie, dagozkien eskubide eta erabiltzeko
moduaren inguruan, zigor arloko prozesu penal batean
parte hartzeko moduaz eta, azkenik, prozesu baten
prestaketa, garapen eta itxieraren inguruan (10 b par.)
ZIGOR-ERANTZUNA EKINTZA BORTITZ
GUZTIETARAKO
Zigor-justiziaren sistemak emakumearen aurka
gauzatutako indarkeriazko ekintza kriminal
guztiak jazarri behar ditu, eta dagokien erantzuna
eman. (8 a par.).
Edozein prozesu penaletan aintzat hartu behar dira
egileak aurretik gauzatutako indarkeria,
tratu txarrak, zelata eta esplotazio ekintzen frogak (7
f par.).

I. SARRERA

BIKTIMEN BABESA
Neurriak ezarri behar dira biktimak eta lekukoak
babesteko, prozesua egiten ari den bitartean eta
prozesutik aurrera (9 h par.).
Ekintzen egilea arrastatze edo atxilotzearen inguruko
erabakietan, eta askatzeko jartzen diren baldintzetan,
aintzat hartu beharko da biktimaren segurtasuna
eta familia-loturak dauden gainerako pertsonena
bermatu BEHARRA (8 C PAR.).

IKERKETA ARDURATSUA
Indarkeriaren biktima diren emakumeentzat
umiliagarriak izan gabe, eta euren intimitatean
ahalik eta gutxien sartuz, frogak lortzeko praktikarik
eraginkorren parean dauden ikerketateknikak ezarri behar dira (8 b par.).

ZEHAPEN ERAGINKOR ETA PROPORTZIONATUA
Ezartzen diren auzibide eta prozedurak erraztasunez
lortu behar izango dira eta behar bezala
egokituko zaizkie indarkeriaren biktima diren
emakumeen beharrei; halaber, erraztasunak emango
dituzte kasuak modu egokian ebazteko (10 d par.).
Zigorra zehazteko prozesuan, kontuan izan behar dira
biktimari eragindako kalte fisiko eta psikologikoaren
larritasuna, eta biktimizazioaren ondorioak (9 c par.).
ERREPARAZIOA BERMATU ETA BIRBIKTIMIZAZIOA
SAIHESTU
Indarkeriaren biktima izan diren emakumeek, bide
ofizial eta estraofizialetik, erreparazio azkar eta
bidezkoa izan behar dute sufritu duten kaltearengatik;
erruduntzat jotako pertsonaren edo estatuaren aldetik
itzulketa edo kalte-ordaina barne (10 c par.).

1.2 ESTATU- ETA AUTONOMIA-MAILAKO
ARAUDIA
Estatu mailako legedi espezifikoari
dagokionez, oinarrizko bi arau daude, genero-indarkeriaren biktimentzako prebentzio,
arreta, babes eta justiziaren arloan herri-erakundearen betebeharrak ezartzeko:
Abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko
babesa emateko neurriei buruzkoa, garrantzizko aurrerapausoa izan zen arauen alorrean. Konpromisoak garatzen ditu prebentzio, hezkuntza, gizarte eta biktimentzako
oso-osoko arretaren arloetan; halaber,
horrelako abusuen aurreko zigor-erantzuna
eta salaketak bideratzeko epaitegi espezializatuak ezartzen ditu. Epaitegi horiek 1/2004
Legearen ekarpen garrantzitsuenetakoak
dira, eta bere helburua genero-indarkeriaren
auziak tramitatzea da, epai-ikuspegi integrala bermatuz. Horretarako, epaitegi horiek
instrukzioko epaitegi, familia-epaitegi eta
guardiako epaitegien zereginak dauzkate.
Uztailaren 31ko 27/2003 Legeak,
etxeko indarkeriaren biktimak babesteko
agindua arautzen duenak, familiaren barruko
eta genero-indarkeriaren biktima guztiak
babesteko estatutu integrala ezartzen du,
izaera zibil eta penaleko kautela-ekintza
koordinatzen duen prozedura azkar batekin. Era berean, epailearen babes-aginduaren ondorioz, herri-administrazioek berehala
aktibatu behar dituzte euren sistema juridikoetan aurreikusitako gizarte-babeserako
tresnak.
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Euskal Autonomia Erkidegoan, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerakoak (aurrerantzean
4/2005 Legea), euskal administrazioek ezarri
behar dituzten prebentzio, arreta, informazio
eta babes baliabideak zehazten ditu.
Dekretu batzuek garatu dute esparru-arau hau; hala nola, Herrizaingo Sailaren eskumena, genero-indarkeriaren biktima
guztiei zuzendutako politikak zuzendu eta
koordinatzekoa, ezartzen duena; eta Eusko
Jaurlaritzako Genero-indarkeriaren Biktimei
Laguntzeko Zuzendaritza8 sortzen duena.
Organo honen funtzio nagusiak dira
Eusko Jaurlaritzatik genero-indarkeriaren
biktimei arreta emateko politikak sustatu
eta koordinatzea, eta biktimentzako arreta
hobetzeko erakundeen arteko koordinazioa
bultzatzea.
Politika publikoak eta langileen
protokoloak, Euskadin genero-indarkeriari
aurre egiteko
Euskal Autonomia Erkidegoak legealdi
oro Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana9, onartzen du, ekintzaren ardatzetako bat emakumeen aurkako indarkeriari
aurre egitea izanik. Planaren helburua neurri
zehatzak ezartzea da, 3/2005 Legean aurreikusitako autonomia, foru eta toki administrazioen konpromisoak errealitate bihurtzeko.
8. Maiatzaren 8ko 4/2009 Dekretua, IX. Legealdirako Euskal Autonomia
Erkidegoaren Sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena, eta abuztuaren
28ko 471/2009 Dekretua.
9. Gaur egun indarrean dago EAEko emakumeen eta gizonen
Berdintasunerako V. Plana. IX. Legealdirako zuzentarauak.
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Bere aldetik, 2011n, Eusko Jaurlaritzak Genero-indarkeriaren aurkako I. Ekintza Plana onartu zuen. Planaren helburua ekintzak eta neurriak finkatzea da,
genero-indarkeriaren agerpen ezberdinei -bikotekide/bikotekide ohiaren eremuan
sufritutako indarkeria matxista eta sexu-indarkeria barne- aurre egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren
aldetik. Arlo honetan aipagarria da koordinazioari eta Euskadiko Administrazioaren
zerbitzu guztien osoko arretarako sarea sortzeari ematen zaien garrantzia, eraginkortasun handiagoa lortzeko eta zerbitzu horietara hobeto eta azkarrago heltzeko.
Langileen ekintza eta koordinaziorako protokoloen arloan, 2001 eta gero
Euskadin dago Etxekotratu txarrak eta sexu
erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko erakundeen arteko
hitzarmena. Agiri hori 2009an10 eguneratu
zen. Ekintza eta koordinaziorako protokoloa izan nahi du, eta genero-indarkeriatik irteteko eta arreta, babesa eta justizia
bilatzeko ibilbidearen tarte guztietan, biktima diren emakumeen eskubideak bermatu
behar dituzten sektore profesional guztiek
izenpetu zuten.
Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, Genero indarkeriaren aurka
Babes Integrala emateko Neurriei buruzko
Legea eta Etxeko indarkeriaren biktimak
Babesteko Agindua arautzen duen Legea
eraginkortasunez betetzen dela bermatzeko
Protokolo eta Akordio batzuk daude, hala
10. Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak jasaten dituzten emakumeei
laguntza hobea emateko erakundeen arteko II. Hitzarmena, 2009ko
otsailaren 3koa.
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nola: Genero indarkeriaren aurka Babes Integrala emateko Neurriei buruzko Legearen
eta Etxeko indarkeriaren biktimak Babesteko
Aginduaren eraginkortasunerako Koordinazio Protokoloa, Etxeko indarkeriaren biktimak gizarte-zerbitzuen esparruan babesteko
aginduaren eraginkortasunerako Koordinazio
Protokoloa, Etxeko tratu txarren eta emakumeen sexu-indarkeriaren aurreko Eusko Jaurlaritzaren Osasun Protokoloa, eta Ertzaintzak
eta Udaltzaingoek etxeko eta sexu-arloko
indarkeriaren biktimei arreta emateko ezarritako Polizia Akordioak, eta Ertzaintzaren Kalitatearen Kudeaketa Sisteman barne
hartutako etxeko eta genero indarkeriako
kasuen ondoriozko jarduketen prozesua.

1.3. BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN
POLITIKA PUBLIKOAK
Zuzenean Bizkaiko Foru Aldundiaren
(BFA) Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusiaren menpe dagoen Emakumea Babesteko
eta Familian Esku hartzeko Zerbitzuari, oro
har eta besteak beste, emakumeen aurkako
indarkeria desagerrarazi eta horien gizarteratzea eta gizarte-sustapena lortzea ditu
funtzioen artean.
Emakumearen Atalari, zehazki, emakumearen aldeko ekintzak sustatzea eta
larriak eta premiazkoak diren egoerak ebaztera zuzendutako zerbitzuen gauzatzea
dagozkio, eta funtsean, emakumeen aurkako
indarkeria desagerraraztera eta euren eta
euren seme-alaben arreta eta babesa bermatzera zuzendutakoak.

Ildo horretan, aholkularitza juridiko
eta arreta psikologikoko baliabideen sare
garrantzitsua sortu du BFAk, eta baita Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi eta etxean
indarkeriaren biktimak diren emakumeentzako harrerako baliabideen sarea ere. Halaber, familian esku hartzeko emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako programa
eta gizarte-laguntzako eragileen sarea ditu.
Horien helburua, bikotekidearen edo bikotekide ohiaren tratu txarrak jasaten dituzten
emakumeei Elkarte ezberdinetan esku hartzen duten emakumeek osatutako gizarte-egitura baten bitartez informazioa, orientazioa eta laguntasuna ematea da. 2012 eta
2013an burututako esperientzia pilotua
positiboki ebaluatu ondoren, 2014ko urtarrilaren 1etik BFAren Gizarte Ekintza sailaren zerbitzu-zorroan jaso da programa hori11.
Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiak , Bizkaian dagoen baliabide-sarea osatzen du. Behatokia 2003. urtean sortu zen
Bizkaiko Lurralde Historikoan emakumearen aurkako indarkeriazko egoeren errealitatea ezagutzeko eta erakunde publikoetatik
genero-indarkeriaren inguruan eskaintzen
diren zerbitzuak eta prestazioa hobetzeko
gomendioak eta proposamenak egiteko helburuarekin.
12

Aipaturiko arau eta politikek estandarrak biltzen dituzte genero-indarkeriaren
biktimen arretarako, babeserako eta justizia
11. Bizkaiko Foru Aldundia. Genero Indarkeriaren Behatokia Bizkaian.
Etxean indarkeriaren eta sexu-erasoen biktimak diren emakumeak
artatzeko Aldundiaren eta udal eta mankomunitateen Baliabideak. Bizkaiko
Lurralde Historikoa, 2014ko maiatza http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/
Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2014.pdf
12. 53/2003 FORU DEKRETUA, martxoaren 18koa, Bizkaiko Foru
Aldundiarena, zeinaren bitartez Bizkaian Genero Indarkeriaren Behatokia
sortzen baita (2003ko apirilaren 1eko 63. zk.ko BAO).
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lortzeko ezarrita dauden erakunde-baliabideen erabilgarritasun, eskuragarritasun eta kalitatearen inguruan. Elkarrizketa egin duten emakume biktimen
ibilbide ezberdinetan, estandar horien
betetze maila aztertzen da ikerketaren
emaitzen atalean.

-abokatu eta epaitegien aldetik, alegia). Horrelako ebaluazio baten metodologia, zerbitzuaren
balorazioa zerbitzuko langileek egitea da, gehienbat inkesta baten bidez. Horren emaitza emakume biktimei egindako inkesta batekin osatzen
da; azken horrek, demografikoki adierazgarria ez
izan arren, interes handiko argibideak ematen
ditu14.

Ezarritako neurri eta zerbitzuen
ebaluazioa
Genero-indarkeriaren
aurrean
emakumeen giza eskubideak babesteko
orduan erakundeek duten erantzukizunaren barruan sartzen da, legeak eta
politikak emateaz gain, ezarritako neurri eta zerbitzuak eraginkorrak direla
bermatzea13. Estatu eta Euskadi mailako legedi espezifikoak herri botereak
konprometitzen ditu aldiro-aldiro sortutako baliabideen funtzionamendua
ebaluatu dezaten.
Euskadin, hain zuzen ere, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak
bere 51.2. artikuluan ezartzen du Emakundek, Euskal Autonomia Erkidegoan
emakumeen aurkako indarkeriaren
arloan dauden baliabide eta programen eraginkortasuna eta irismena ebaluatuko dituela, aldizka. Eginkizun hori
betetzeko, genero-indarkeriaren biktimei arreta emateko sarean esku hartzen duten sektoreen ebaluazioa egin
du Emakundek (osasun, gizarte, psikologia, polizia arretan zein lege arloetan
13. CEDAWen Batzordea: 19. Gomendio Orokorra; 11. bilkura-aldia,
1992; NBEren Dok: HRI\GEN\1\Rev.1, 2. par.
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1.4. BALIABIDE ESPEZIALIZATUEN MAPA
Bizkaiko Foru Aldundiak, aurreko atalean
adierazi legez, emakumeen aurkako indarkeriari
aurrea hartu eta horien arreta eta babesa bermatzera zuzendutako hainbat baliabide ditu. Oinarrizko arreta-baliabideak izateko beharrari erantzuten dion baliabide-sare zabala da, baliabide
horien artean: Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi
diren indarkeriaren biktimei (emakumeak eta adin
txikikoak) aholkularitza juridikoa, arreta psikologiko espezializatua eta harrera-baliabideak. Orobat, bestelako programa espezializatu ere baditu:
2006. urtean abian jarri eta emakumeen aurkako
indarkerian espezializatutako familian esku hartzeko programa bat, eta 2012an ekin zion gizarte-laguntzako eragileen sarea; azken bi programa
horiek aitzindariak izan dira EAEn eta Bizkaian
baino ez dira ematen.
Atal honetan baliabide horien laburpena
egingo da. Hala eta guztiz ere, baliabide edo programa bakoitza sakonago ezagutzeko, Genero
Indarkeriaren Behatokiaren ondorengo agirira
joko dugu “Etxean indarkeriaren eta sexu-erasoen
14. Emakunde. EAEko osasun-esparruko erakunde-erantzuna emakumeen
aurkako etxeko tratu txarren aurrean. Gizarte, osasun, polizia eta epai baliabideei
buruzko ebaluazioa, emakumeen aurkako etxeko tratu txarrei dagokienez.
Hemen eskuragarri http://www.emakunde.euskadi.net/u72-preven/es/contenidos/
informacion/vcm_evaluacion_informes/es_def/index.shtml
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biktimak diren emakumeak artatzeko Aldundiaren eta udal eta mankomunitateen Baliabideak. Bizkaiko Lurralde Historikoa, 2014ko
maiatza”15, edo honako agiri honetara: “Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte ekintzako
Sailaren Programak, Zerbitzuak eta Prestazioak. 2014”.16
1. Larrialdi zerbitzua.
Etxean indarkeria matxistari aurre
egin behar izan dioten emakumeei eta beren
ardurapeko seme-alabei zuzendutako larrialdiko harrera-zerbitzua, baldin eta emakume
arrisku-egoeran egoteagatik, familiaren
etxebizitza utzi eta zentro batean artatuak
izatea behar badute.
Zerbitzu honek larrialdiko ostatu
ahalbidetzen du, guztira hamabost (15)
pertsona har ditzake eta Bizkaiko Lurralde
Historikoan bizi eta genero-indarkeriaren
biktima den edozein emakumeri eta bere
ardurapeko seme-alabei berehala erantzuten die, baldin eta harrera-baliabidea behar badute. Minusbaliotasun-motaren bat duten pertsonentzat egokitutako
baldintza egokietan dago eta etengabeko
arretan espezializatutako langileak ditu 24
orduz. Beharrezkoa den kasuetan, gainerako harrera-baliabideetara heltzeko zubiarena egiten du.
15. Genero Indarkeriaren Behatokia Bizkaia. Genero Indarkeriaren
Behatokia Bizkaian. Etxean indarkeriaren eta sexu-erasoen biktimak
diren emakumeak artatzeko Aldundiaren eta udal eta mankomunitateen
Baliabideak, 2014ko maiatza http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/
Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2014.pdf
16. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintzako Sailaren 2014ko
Programa, Zerbitzu eta Prestazioen Gida http://www.bizkaia.net/home2/
archivos/DPTO3/Temas/Pdf/programas%202014/Programas%2C%20
Servicios%20y%20Prestaciones%202014.pdf?idioma=CA&bnetmobile=0

Programa hau garatzeko, irabazi
asmorik gabeko erakunde baten parte-hartzea dago, zeinarekin lankidetza-hitzarmena sinatzen baitu Bizkaiko Foru Aldundiak urtero.
2. Aholkularitza juridikoa.
Aholkularitza juridikoko programak
Familia Zuzenbidearen arloko eta tratu txar
edota sexu-erakoen kasuetan doako laguntza ematen die Bizkaiko Lurralde Historikoan
bizi diren pertsonei. 2000. urtetik, urtero
“Clara Campoamor” Elkartearekin lankidetza-hitzarmenak sinatuta ematen da zerbitzu hau.
3. Arreta Psikologikoko Programa.
Tratu txarren edota sexu-erasoen biktima heldu nahiz adingabeei zuzenduta
dago. Halaber, arreta psikologikoa ematen
die tratu txarrak eragin eta borondatez joaten diren gizonezko erasotzaileei.
Arreta diagnostikoa eta kasuaren balorazioa eginez hasten da. Ondoren, laguntza psikologikoa eta psikoterapia emateko
banakako laguntza psikologikoa eta taldeko
arreta psikologikoa ematen ditu, esku-hartze osagarri gisa. Kasu bakoitzari banakako
jarraipena egin eta emandako arreta eta lortutako emaitzak ebaluatzen dira.
Arreta Psikologikoko programaren
gauzatzea Zutitu SL enpresari esleituta dago,
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak sinatutako dagokion kontratu publikoaren bidez.
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4. Familian esku hartzeko programa,
emakumeen aurkako etxeko indarkerian
espezializatua.
Programa honek laguntza psikosoziala
ematen die genero-indarkeriaren biktimak
izanik erasotzaileak bizileku duen etxebizitzan geratu edo bertara itzultzea erabakitzen duten emakumeei, zein familia horietan
bizi diren adingabekoei. Horrela, gerta zitezkeen krisi-egoerei aurre egin eta programaren hartzaile diren pertsonei konponbide
egokia lortzera zuzendutako trebetasunak
eta baliabideak eman ahal izango zaizkie.
Programa hau gauzatzeko kontratazioa Suspergintza Elkarteari esleitu dio Bizkaiko Foru Aldundiak, dagokion kontratu
publikoaren bitartez.
5. Tratu txarren biktimak diren emakumeei eta horien menpeko seme-alaba
edo pertsonei laguntza integrala emateko
egoitza-zerbitzua.
Bizkaian bizi eta bikotekide edo bikotekide ohiarengandik indarkeria edo familia
barruko indarkeria jasan duten emakumeei
laguntza integrala ematera zuzendutako
egoitza-zerbitzua. Emakumeak eta beren
seme-alabak eta menpe dituzten pertsonak
aldi batez hartzeko programa, segurtasun
fisiko eta fisikoa bermatzeko eta indarkeria
gainditzeko. Emakumeak eta beren seme-alabak onbideratzea eragozten duten alderdiak (biktimizazioa, manipulazioa eta norbere buruaren ezgaitzea) ezabatzeko, eta
erabateko garapen pertsonalerako beharrezkoak diren emakumeen eta beren seme-alaben baliabide pertsonal eta sozialak areagotu eta sustatze aldera lan egiten da.
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Harrera Zentro batean ematen da Zerbitzu hau. Guztira 26 pertsonarentzako lekua
dago, emakumeen eta adin txikikoen banaketa artatutako familia-unitateen ezaugarri zehatzen arabera egiteko. Hartara, gutxi
gorabeherako erreferentzia honako hau
izan daiteke: 10 emakumerentzako eta 16
seme-alabarentzako lekua.
Egoitza-programa hori irabazi asmorik
gabeko eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean
sinatutako lankidetza-hitzarmen bitartez
gauzatzen da.
6. Bakarrik dauden edo euren menpe
seme-alabak edota pertsonak dituzten tratu
txarren biktimak diren emakumeak gizarteratzera eta laneratzera zuzendutako egoitzabaliabidea.
Tratu txarren biktimak diren emakumeak gizarteratu eta laneratzera zuzendutako egoitza-baliabidea, etxebizitzarik ez
duten eta lana aurkitzeko oso aukera txikia edo deuseza duten biktimei zuzendua,
emakume horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren Emakumea Babesteko eta Familian Esku
hartzeko Zerbitzuak kudeatutako bestelako
egoitza-baliabideetatik datozenean. Egoitza-programen eta bizitza autonomoa edo
burujabea lortu arteko zubiarena egiten du
baliabide honek.
Egoitza-baliabide honek 16 lagunentzako lekua du: emakumeak, seme-alabak edo euren menpe dauden pertsonak.
Aldi baterako egonaldiko baliabidea da, izan
ere, bertan asko jota sei hilabetez egon daiteke. Hala ere, zirkunstantzien edo kasuaren bilakaeraren arabera luzatu egin daiteke

I. SARRERA

epe hori, eta horretan zehar, enplegua eta
etxebizitza egonkorra lortzeko lan egiten da
emakumeekin. Beraz, pisuko egonaldia ez da
etxebizitza baten beharraren bitartez justifikatzen, bizitza burujabean sartzeko prozesuaren azken fasera heltzeko moduaren gisa
baizik.

parte hartzean duen garrantziaz sentikortzearen alde egitea lortu nahi da.
Suspergintza Elkarteari esleitu zaion
dagokion kontratu publikoaren bitartez gauzatzen da programa hau.

Tratu txarren biktimei zuzendutako gainerako egoitza-programekin legez
(Larrialdi Zerbitzua eta Egonaldi Ertain-Luzeko Arreta Integraleko Egoitza Zerbitzua),
baliabide honetarako ere hitzarmena dago
irabazi asmorik gabeko erakunde batekin.
7. Gizarte Laguntzako Eragileen Sarea.
2012an abiarazi eta 2014ko urtarriletik Bizkaiko Foru Aldundiaren baliabide-zorroan sartutako proiektu pilotua. Bizkaiko
Lurralde Historikoan Gizarte Laguntzako
eragileen Sarea sortzen data eta bikote edo
bikote ohiarengandik indarkeria matxista
jasotzen duten emakumeei informazioa eta
orientazioa eman eta laguntzeko lanak norberaren borondatez egitea du xede. Emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztearen
alde egingo duen gizarte-egitura (horrelaxe
definitzen baitu Bizkaiko Foru Aldundiak)
izan dadin sortu zen sare hau, eta biktimen
eta erakundeen arteko zubiarena egin, eta
horiek gizarte-baliabideetan identifikatzea
eta artatzea ahalbidetuko du. Era berean,
emakume horiek ingurune hurbilagoan integratzea eta parte hartzea errazten duen
gizarte-egituratzat ulertzen da. Programarekin, orobat, gizartea emakumeen aurkako
indarkeriak suposatzen duen arazo larriaz
eta gizarte zibilak horren desagerpenean
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2. IKERKETAREN HELBURUAK ETA METODOLOGIA

Azterlan honen helburua Bizkaiko
genero-indarkeriaren biktimentzako arreta-sarea osatzen duten baliabide publikoak
hobetzea da. Horretarako, araudi eta protokoloekin bat datozen eta genero-indarkeriatik askatzeko bidean emakumeek dituzten beharrei egokituta dauden aztertu nahi
da. Era espezifikoan, ikerketak sakontasunez
aztertu nahi izan du Bizkaiko Lurralde Historikoko landa-guneetan bizi eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen errealitatea, profil ezberdinen arabera.
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5.000 biztanle arteko udalerrietan eta udalerri handikoak diren dentsitate txikiko inguruneetan garatu da. Zentzu honetan, Bizkaiko
eskualdeetan hain ohikoak diren baserri isolatuen auzoak izan dira kontuan, edozein
motatako eta baita 5.000 biztanletik gorako
udalerrietatik gertu samar daudenak.
Hain zuzen ere, azterlanaren helburu
zehatzak honako hauek dira:
1. A
 busuak salatu ez dituzten emakumeek
egindako ibilbideetan, genero-indarkeriatik irteteko funtsezkoak izan diren
baliabide eta instantziak detektatzea.

Lehenik eta behin, zehaztu behar da
tradizionalki “landatar” kontzeptua baterako lau ezaugarrien arabera definitu dela:
a) biztanleriaren dentsitate txikia, historikoki
baliabide hurbilak ustiatzeko gaitasunaren
arabera xedatua; b) nekazaritza-jardueraren garrantzia, zeinak herrialde industrializatuenetan poliki-poliki garrantzia galtzen
ari bada ere, landa-eskualdeen ekonomian
funtsezko garrantzia izaten jarraitzen den;
c) biztanleen eta ingurune natural hurbilaren
arteko erlazio estua, beren berezko nortasuna, ekonomia-jarduera, jaiak eta eraikuntza-moduak ezartzen baitu; eta d) biztanleen artean ezartzen diren gizarte-harreman
estuak, kolektibitate txiki eta nahiko egonkorrekoak izateagatik bereizita.

4. 
Baliabideen erantzunaren kalitatea
hobetzeko gomendioak proposatzea.

Ikerketa honetan “landa-ingurunea”
definitzeko bereziki biztanle-kopurua izan da
kontuan, populazioaren dentsitatea. Ikerketa

Ikerlanaren helburua da ezkutuko
indarkeria areago ezagutzea eta emakumeek
indarkeriatik irten eta abusuak salatzeko

2. G
 enero-indarkeria salatzen duten landa-eremuetako emakumeei arreta
integrala, babesa eta justizia bilatzeko ibilbideak amaitzea eragozten
dieten oztopo nagusiak identifikatzea
eta emakumeak aipatu eskubideetara
heltzea bultzatzeko praktika egokiei
buruzko informazioa sistematizatzea.
3. 
Langileen jardunbide egokiak dokumentatzea, baliabideetako profesionalek edo emakumeek eurek identifikatutakoak.
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aurkitzen dituzten oztopo eta pizgarrien
inguruko oinarrizko galderei erantzutea,
galdera horiek eskura izan zituzten arreta,
babes eta justiziako baliabideen inguruan
duten iritziari buruzkoak izanik.
Ikerlanarekin, aipatu lurralde-eremuko
bi emakume-profil ezberdini eragiten dieten
funtsezko galderei erantzun nahi zaie:
Erasoak salatu ez dituzten genero-indarkeriaren emakume biktimen kasuan:
Zergatik ez dute salatu?
Nora jo dute? Zer-nolako erantzunak
eman zaizkie?
Haientzat, zeintzuk dira baliabiderik
lagungarrienak indarkeriatik irteteko?
Indarkeriatik bizirik irten eta, salatu
arren, babesa edo justizia lortu ez
duten emakumeen kasuan:
Haientzat, zeintzuk dira baliabiderik
lagungarrienak?
Zer behar izan zuten eta zer ez zuten
lortu zerbitzu publikoetatik?
Zein eskubide ez ziren egi bihurtu?

METODOLOGIA

Ikerketaren galderei erantzuteko,
kasuak ikertzeko metodologia bat17, giza
eskubideen urraketak ikertzeko erabilia, garatu da. Teknika honetan elkarrizketa sakonak egin zaizkie 5.000 biztanle
baino gutxiagoko Arabako udalerrietan bizi
diren hogeita bost emakumeri; haiek denek
genero-indarkeria (fisikoa, psikikoa eta/edo
sexuala) sufritu dute, gizonezko bikotekide
edo bikotekide ohiaren eskutik.
Elkarrizketa egin zuten emakumeengana, bereziki, azterlanerako ezarritako biztanleria inguruko ezaugarriak zituzten Bizkaiko udalerrietako Berdintasun teknikarien
eta Gizarte Zerbitzuetako eta teknikarien
bitartez heldu zen eta, beste batzuengana,
Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko Emakumeen aurkako Indarkerian Espezializatutako
Familiaren Arreta Programako eta Arreta Psikologikoko Programako profesionalen bitartez.
Guztiek ezaugarri komun bat daukate:
atzean utzi dutela indarkeria-egoera, eta
-azken lau urteetan- Bizkaiko Foru Aldundiak eskaintzen dituen laguntza-zerbitzuetako bat edo batzuk erabili dituztela. Elkarrizketatu diren hogeita sei emakumeen
artean, hemeretzik salaketa jarri zuten erasoengatik, eta gainerako zazpiek, ez.
Ikerketarako metodologia honek ardatz
nagusi gisa kokatzen ditu genero-indarkeriatik
17. Ikertutako gaiaren garrantziagatik, horrelako ikerketetan lortutako
emaitzen baliozkotasuna ez dago laginaren tamainaren menpe. Baina
hori bai, exijitzen du dokumentatzen diren kasuak ereduzkoak izatea,
herri-erakundeen arreta falta adierazten duten kasuak izatea. Eta hori
egiaztatzen da emakumeen testigantzetatik sortutako informazioa,
langileen elkarrizketekin osatuz eta dokumentatutako kasu ezberdinen
arteko konparaketa eginez.
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bizirik irten diren emakumeen testigantzak,
balorazioak eta eskariak.
Funtsezko osagarria izan dadin, arretaeta babes-sareko profesional anitzen testigantzak eskatu dira eta, horrela, posible izan
da emakumeek esandakoa testuinguruan
kokatu eta osatzea, eta jardunbide egokien
eta hobetu beharreko aspektuen inguruko
informazioa lortzea. Hona hemen elkarrizketa egin duten profil profesionalak: Bizkaiko Foru Aldundiko egoitza-baliabidearen
arduraduna; Arreta Psikologikoko Foru Programaren psikologo klinikoa eta zuzendarikidea; Osakidetzako pediatriako erizaina;
emakumearen aurkako indarkeria-taldea
osatzen duten bi ertzain eta Ertzaintzaren
arloko arduraduna; Balmasedako ofiziozko
abokatua; Gernikako Emakumearen aurkako
Indarkeriako Epaitegiko epailea.
Halaber, Arratiako Noka Talde Feministako bi kide.
Konfidentzialtasuna dela eta, elkarrizketatu diren emakumeen testigantzak
kodifikatuta agertzen dira, euren identitatea erabat gordetzeko18. Halaber, euren kontaketetan ezabatu da bakoitzaren bizilekua
zehaztasunez identifikatu zezakeen edozein
argibide, eta identitatearen babesa murriztu
zezakeen beste edozein datu.
Gainerako informatzaileak lanbide
edo karguaren bidez identifikatuta agertzen dira, baina ez da izenik ematen; horrela,
18. Erasotzailea salatu duten emakumeen testigantzak D letrarekin
kodifikatuta agertzen dira; jarraian, ausaz tokatu zaion zenbakia jarri da.
Salaketarik jarri ez duten emakumeenak, ordea, ND letrekin kodifikatu dira,
jarraian zenbakia jarrita.
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profesionalen testigantzak izanda, euren
ekarpenak pertsonalizatu beharrean, egiten
duenaren lanbide-profilean jartzen da interesa.

I. SARRERA

3. ELKARRIZKETA EGIN DUTEN EMAKUMEEN EZAUGARRI NAGUSIAK

Elkarrizketa egin duten hogeita sei emakumeak Bizkaiko Foru Lurraldeko ondorengo
udalerrietan bizi dira edo izan dira indarkeria matxistako esperientziak izan dituztenean: Alonsotegi, Areatza, Atxondo, Bakio,
Berriz, Elorrioko auzoa, Etxebarri, Gamiz-Fika,
Karrantza, Markina, Mendata, Mundaka, Plentzia, Urduña, Orozko, Sondika eta Sopuerta.
Emakume elkarrizketatuen adinari
dagokionez, gazteenak 21 urte ditu eta zaharrenak, 69. Adinaren tarte nagusia 30-49 da.
Hezkuntza-maila
aztertuz
gero,
hamahiru emakumek lehen hezkuntzako ikasketak dauzkate eta bostek unibertsitatekoak
egin dituzte.
Elkarrizketa egin duten emakume
gehienek (guztietatik hemeretzik) lana dute;
lau langabezian daude; bat unibertsitateko ikaslea da eta bi emakume jubilatuta
daude. Elkarrizketa egin duten hamar emakumek hilabete amaierara beren kabuz heltzen
direla esan arren, gehienek zailtasun ekonomikoak dituzte: hamasei emakumek onartzen
dute hileroko diru-sarrerekin ezin dituztela
ohiko gastuei aurre egin, beren kargura dituzten seme-alaben mantenua barne; hamasei
horietatik hamaikak diote laguntzarekin amaitzen dutela hilabetea, gizarte-laguntzekin edo,
batez ere, senitartekoenarekin. Gainerako bostek diote ez zaiela dirua hilabete osorako heltzen eta zailtasunez egiten dietela aurre gastuei.
Elkarrizketatutako emakume gehienek
ere seme-alabak dituzte. Lauk bakarrik ez dute
umerik izan, esaten dutenez.

Nazionalitatearen arabera, hogeita bat
emakume espainiarrak dira eta bost atzerritarrak: bi Kolonbiarrak (horietako bat espainiar
nazionalitatea duela), Senegalgo bat, Marokoko bat eta Brasilgo beste bat.
Elkarrizketa egin duten hogeita sei
emakumeetatik hemeretzik salaketa jarri dute,
eta horietatik hamalauk babes-agindua lortu
zuten; batek babes-agindua eskatu baina ez
zuen lortu, eta lauk ez zuten babes-agindua
eskatu. Zigorrak direla-eta, hamaika kasutan
ez zen zigorrik egon; hiru kasu artxibatu egin
ziren; kasu bat artxibatu baina azkenean erasotzailea kondenatu zuten salaketa gehiago
jarri zirelako; bi emakumek salaketa kendu
zuten; emakume bat epaiaren zain dago, eta
emakume batek dio ez dakiela ziur erasotzaileari zigorra jarri zioten ala ez.
Jasandako indarkeriaren iraupena urtetan ezarriz gero, hamalau emakumek urte bat
eta hamar artean jasan dute indarkeria; lau
emakumek 30 eta 40 urte bitartean eta emakume batek 40 urte baino gehiagotan jasan du
indarkeria.
Kolektibo horietara heltzea oso zaila
denez, aztertutako laginaren barruan bereziki interesgarria da esatea beren urrakortasuna areagotzen duten eta indarkeria gainditzea areago zailtzen duten beste problematika
batzuk zituzten bi emakumeren testigantza
lortu dela. Elkarrizketa egin duten emakumeetatik batek ezgaitasun larria zuen eta beste
batek ez zekien hizkuntza, eta horren ondorioz, komunikazioa eta elkarrizketa interpretearen bitartez egin dira.
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II. TESTIGANTZEN AZTERKETARI BURUZKO EMAITZA NAGUSIAK

1. LANDA-INGURUNEA FAKTORE GARRANTZITSU GISA INDARKERIATIK IRTEN
DIRENEN ESPERIENTZIETAN
Lan-ingurunean elkarrizketa egin duten
emakumeen esperientzietan faktore garrantzitsua agertzen da indarkeria matxistaren inguruan. Honako hauek dira emakumeek nabarmendutako elementuak: jasandako indarkeria
hein batean natural bihurtzen duten genero-agindu gehiago; lehen mailako gizarte-kontrolaren eragina, erasoak ikusezin bihurtzen lagundu
eta, ondorioz, zigorgabetasuna ahalbidetu; eta
baliabide espezializatuetara heldu eta babesa
lortzeko oztopoak. Atal honetan, gainera, hainbat ezberdintasun nabarmentzen dira udalerri
txikietako emakumeen kontaketen eta baserri
isolatuen auzoetan bizi diren emakumeen testigantzen artean.
1.1. LEHEN MAILAKO
GIZARTE-KONTROLA VS IKUSEZINTASUNA
ETA GIZARTEAREN INPLIKAZIO FALTA
IKUSPEGI “FAMILISTA” ETA
GENERO-AGINDUAK

Elkarrizketa egin duten emakumeek
esandakoek agerian jartzen dute genero-aginduek funtsezko osagaiak izan direla indarkeriazko harremanetan. Ingurune hurbilean,
non denek elkar ezagutzen duten, gizarteak hertsikiago zaintzen du familiari edo
amodiozko harremanei lotutako rolak eta

itxaropenak betetzen diren ala ez. Ildo horretatik, 40 urteko emakume baten testigantza
dugu, zeinak onartzen baitu bere erasotzailea izan zenarekin parekatu zela, hein handi
batean, ingurune txikiaren gizarte-presioagatik, egunero gogorarazten baitizu horrek emakumeek gizartean balio handiagoa izateko
bikotea eduki “behar” dutela:
“Hor presioa igartzen da, ez dirudi,
baina nik sumatzen nuen, jendeak honelakoak
galdetzen baitizkizu: eta zu, noiz ezkonduko
zara? Ez duzu senargairik? Nik ez dakit hirietan horrelakorik geratzen den, baina hemen
bai eta nik presio hori sentitzen nuen.” D1
Landa-ingurunean edo baserrikoan
genero-agindua emakumeen aurkako indarkeriari oso lotuta dagoela ere nabarmendu dute
emakumeek, beren testigantzetan: familiaren
ikuspegia babestu beharreko ondasun goren
gisa. Ikuspegi “familista” horren arabera, emakumeak eta beren beharrak interes handiago
baten (familia-unitatearen eta bere osagai
nagusienarena: senarra, seme-alabak,…).
Unibertsitateko ikasketak izan eta soldata on batekin irakasle gisa lan egiten duen
52 urteko emakume batek, agindu horrek bere
bizitzan izan zuen eragina gogoratzen du:
“Baserri jaio eta hazi nintzen, eta ikasketak izan arren, “familiarentzat” hezi ninduten;
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familiaz arduratu behar izan dut, nire betebeharra zen. Nire gurasoek honakoa esaten
zidaten: “bakoitzak bere gurutzea aukeratzen du, eta bakoitzak aurrera egin behar du
gurutze horrekin”. (…) Senar-emazte bizitzan
oso pasarte gogorrak izan dira eta inori esan
gabe egin dut aurrera, garrantzitsuena familia zelako, gurutzera eramaten jarraitu behar
nuen. Nire kezkarik handiena familia apurtzea
zen, nire gurasoak atsekabetzea…” D18
“Ni, nire hezkuntzarekin, gurasoak…,
mezatara joaten diren katolikoak gara, izeba
misiolaria (…) Beti asko kostatu zitzaidan
tratu txarrena esatea: niretzat, garrantzitsuena familia izan da beti”. D2
ZURE ERASOTZAILEAREN HERRIAN BIZITZEA

Elkarrizketa egin duten emakumeen
artean, ezkondu edo bikotearekin hasi ondoren, bere erasotzailea izango zenaren herria
bizitzera joan zirenen testigantzak nabarmentzen dira. Horrek, kontrol patriarkalaren elementu gehigarriak eta indarkeriazko
harremanetik irteteko oztopo gehiago dakartza berarekin. Adibidez, 30 urteko emakume
batek gogoratzen du bere bikote ohia, irteten hasi eta gutxira, bere herrira, bere familiaren bizileku ere bazen herrira bizitzera joateko proposatu ziola behin eta berriz. Hartara,
denboraldi horretan bizi izan zuen askatasun gabezia eta bizilagunen erreakzioaren
aurrean sentitzen zuen lotsa kontatzen ditu,
bizilagunek indarkeriazko harreman hori ezagutu, ezagutzen baitzuten:
“Nik ez nuen nahi begiratzen zidaten
bezala begiratzen jarraitzea. Bizilagunengatik gaizki sentitzen nintzen, bere familia osoa
ezagutzen dutelako: bertakoak dira guztiak. (…)
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Gurasoak ondoan bizi ziren, jendeak gurasoak
ezagutzen ditu, gurasoek gauza bat kontatzen
dute… hain handia da sentitzen duzun lotsa…
gero, baliteke zure paranoia izatea, honela zaudelako egun osoan: eta horrek begiratzen dit,
eta entzungo ziguten… eta azkenean gauza pila
bat dira eta horiek burua makurrarazten dizute
guztia egiteko. (…) Gaizki pasatzen da, nik oso
gaizki pasatu nuen.” D8
Antzeko ildotik, indarkeria psikologiko
eta fisiko larriari aurre egin behar izan zion
emakume kolonbiar batek, sentitutako lotsa
eta “kanpotarra” izategatik bizilagunen errefusa kontatzen ditu, bereziki salaketa jarri
ondoren, bizilagun batek salatzera bultzatu
bazuen ere:
“Bere herrira etorri nintzen. Herria hain
txikia zenez, ez zuen inork jakitea nahi. Ezagun batzuk banituen, baina ez nuen konfiantzazko inor, senitartekorik ere ez daukat
hemen, beraz, gaizki. Gainera, ez denaz hitz
egiten hasten dira, beste era batera begiratze, bizitza izorratzen. (…) Kontua da salatzera
bultzatu ninduen pertsonak, ondoren baztertu
egin ninduela. Nik ez nuen ulertzen. Nirekin
hitz egiteari utzi zion. Herri osoa gainera etorri zitzaidan. Gogoratzerik ere nahi ez dudan
gaua asko izan ziren herri horretan (…) Izan
ere, [herrian] kontatu nuenean nire bikotekide
ohiak zerbait bota zidala, azken aldia baino
lehen, inor ez zen nire alde jarri, eta “kanpotarrak pentsatu eta gauzak ikusteko beste modu
bat dute…” ere esaten zidaten” D17
Bere bikotekidearen baserrira bizitzera
joan zen beste emakume kolonbiar batek,
hain ingurune txikian bere eta bere familiaren
irudia alderatzeko zailtasunaren aurrean sentitu zuen ezintasuna gogoratzen du:

II. TESTIGANTZEN AZTERKETARI BURUZKO EMAITZA NAGUSIAK

“Bera, eta bere familia, inguruko txakolina egiteko mahastien eta upeltegiaren
jabe dira (…) Nire bikotekide ohia lur eta diru
gehien dituen familiaren semeetako bat da.
Etxean eta harremanetan gertatzen zenari
buruz konta nezakeena, ez zuen zerikusirik, inondik inora, gizartearen eta merkatuaren aurrean erakusten zuenarekin. Ezagutzen
zuen jendeak aiurri txarra barkatzen zion eta
izaera gogorrekoa zela esanez txikiagotzen
zuten garrantzia…” ND4
1.2. GENERO-AGINDUAK INGURUNE
HURBIL BATEAN
“ZURRUMURRUAK” ETA LAGUNTZA FALTA:
EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA ARAZO
PRIBATUA DA

Elkarrizketa egin duten emakumeen
kontakizunetan, landa-ingurunea azaltzen
da gizartearen lehen mailako kontrol-esparrutzat, non mundu osoak ezagutzen baitu
auzoan zer gertatzen den. Baina kontrol
horrek, eta harreman gertu horiek, indarkeriazko harremanak bizi dituzten emakumeei
lagundu beharrean, estres, lotsa eta nahigabe
iturri gehigarria da, erasotzaileekin horrelakorik gertatzen ez bada ere.
“Herri txikietan bizi garen emakumeok
“zurrumurruei” ere aurre egin behar diegu;
beti ingurukoek pentsatuko dutenari begira
gaude. Mundu guztiaz zutaz berbetan ari dela
uste duzu. (…) Nire kasuan, gainera, bera oso
ezaguna zen, urte asko generamatzan ezkonduta… Hori guztia prozesu judizialarekin
batera gertatzen da, zalantzatan jartzen zaituztela sentitzen duzu.” D18
Elkarrizketa egin duten hainbat
emakume kexu dira landa-inguruenaren

hurbiltasuna ez delako laguntza bezala islatzen indarkeriazko harreman bat hausten
dut emakumeengan, “zurrumurru” eta kritika
moduan baizik, eta bereziki salatzea erabakitzen badute. Horrelaxe kontatzen du abeltzaintza-ustiapen batean bere erasotzailea
izan zenarekin lan egiten zuen 45 urteko emakume batek, banandu denetik egoera ekonomiko prekario larrian bizi delarik:
“Beti kritikatzen. Orain, adibidez, ikastetxea bi astetan garbitzeko lan-aukera bat
eman didate [udalak], eta hori da aurrera
ateratzeko behar dudana, eta jendea auzitan dabil, dagoneko, … bila, eta nik pentsatzen dut: ‘laguntza behar izan dudanean ez
didate eman eta orain aukera hau izanda, hor
dabiltza, ezkutatu nahian’. Baina egia esanda,
dagoeneko ohitu naiz.” D4
Unibertsitateko ikasketak dituen beste
emakume batek auzokideen zurrumurruen
eragina eta hurbileko pertsonen laguntza
falta gogoratzen ditu:
“Jendeak esaten dizu “nola gerta dakizuke hori zuri?”, nik daukan nortasunarekin, nire
ikasketekin… epaitzen zaituzte. Eta komentario horietatik “nik banekien”… esatera pasatzen
dira. “Nik banekien” eta “ezin dut sinetsi” esaldien artean, gehiegizkoa zen guztia niretzat.
Lagunen bat ez zen nirekin hitz egitera etortzen,
eskualdia zelako berarentzat.“D1
Jaioleku eta hezileku izan zuen auzoko
baserri baten erasotzailearekin bizi izan den 32
urteko emakume bat haserre eta harrituta azaltzen da, harremanak “bizi guztikoak” izan arren,
ez zuelako auzokideen laguntza aurkitu:
“Herria ez da sartzen, ez dakit zergatik baina ez da sartzen, ez du aurpegia ematen. Ez onerako, ez txarrerako, horrela, oso
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gogorra. Inor ez da bustitzen, inor ez. Hiri-ingurunean bestelakoa litzateke honako hau,
uste dut jende gehiagok lagunduko zuela.
Niri aipatu ere ez didate egin, inork ez dit galdetu. Gero, denbora asko eta askoren ondoren, betikoa: “nola daramazu?”, baina, besterik ez. Lagun minak jakina baietz, arduratzen
dira, baina auzokideak direnak, bizi guztikoak
direnak, nire adinekoak, gainera! ezer ez. Eta
nire alabaren adinaren antzeko seme-alabak
dituzte. Inork ez du ezer esaten. “Istilu” handia izan zen egunean mundu guztiak entzuten zuen eta inor ez zen irten. Ez dut ulertzen,
horrelako borroka batean… arraroa da.” D3
Oso herri txiki eta isolatuko beste emakume batek nabarmentzen duen paradoxa da
auzokideek eguneroko beste gauza batzuetan
laguntzen diotela elkarri, baina ez indarkeria
matxistaren aurrean, eta erasotzailearekiko
beldurra aipatzen du babes faltaren litekeen
arrazoitzat:
“Aurreko bizilagunak arrautzak eman
dizkit, eman dit…. baina, tratu txarren arazoarekin, inork ez dit lagundu, ezein bizilagunek ez dit lagundu. Nire ustez, beldurra diote
berari eta ulertzen dut. Ulertzen ditut, nik ere
ez dut istilurik nahi.” D4
Emakume batzuen kontakizunetan
indarkeria matxista arazo pribatu jotzearen ondorio da auzokideen inplikazio eza,
eta hori emakumea bikoteari eustera bultzatzen duen ikuspegi familistan oinarritzen da
eta, zeinaren arabera, indarkeriazko harreman
baten haustura porrota dela ulertzen da. Zentzu horretan, 63 urteko emakume batek zera
deskribatzen du, auzokideek atearen atzetik
entzuteko duten interesaren eta indarkeriaren aurkako gizartearen inplikaziorik ezaren
arteko kontrastea. Interesagarria da entzun
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baina esku hartzen ez duenak erasotzailearengan izan dezakeen eraginari buruz egiten
duen hausnarketa:
“Etxean istiluren bat genuenean, bizilagunek atarian entzuten zuten. Egun batean
ateko behatxulotik begiratu nuen, eskailerako
argia ez zelako itzaltzen, eta pentsatu nuen:
“hemen baten bat dago entzuten”. Eta begiratu nuen eta pentsatzen ez nuen bat zen, atarian bizi zela ere ez nekiena, bere etxean “liskar”
ederrak bizi izandako bat zen. Inork ez zuen inoiz
ezer esan. Uste dut egunen batean bizilagunen
bate igo eta zerbait esan izan balio, pentsaraziko
ziokeela. Uste dut nik egungo nukeela, esango
niokeela “berriro sentitzen bazaitut, Ertzaintzari
deituko diot”. Baina entzun eta isiltzea… hori ez.
Gero, kalean ere ez zidan inork ezer galdetzen,ez
zidaten ezer esaten. D6
Zentzu berean, inoiz indarkeria fisikoa
pairatu ez eta psikikoa salatu ez duen hogeita
hamar urteko emakume batek, “zure ustez
zer behar zenukeen indarkeriazko harremanetik lehenago irteteko?” galderaren aurrean,
“lotsa” eta “gizartearen inplikaziorik eza”
bezalako faktoreak aipatu eta honela erantzuten du:
“Beharbada, lehenago laguntzaren bat
izan banu... Inoiz pentsatu dut. Askotan pentsatu du zer gertatuko zatekeen uneren batean
atea jo izan balit, edo inork ‘etorri’ nirekin esan
balit… Egoera aldatuko zatekeen, baina… Han,
herrian bizi nintzenean, liskar baten ondoren,
gau osoa lo egin gabe igaro ostean, poliziari
deitzeko zorian egon zirela entzun nien bizilagun batzuei. Lotsa baino ez nuen sentitu, nitaz
hitz egiten ari zirelako, lotsa ematen zidan
kalera irteteak. Askotan pentsatu nuen “Ez dit
inork entzun behar?”, baina aldi berean lotsa
sentitzen nuen.” ND7
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Elkarrizketa egin duen beste emakume
batek, 48 urteko ingeles irakasleak, bakarrik
sentitzearen itxurazko kontradikzioa aipatzen du behin eta berriz, herrietan bizi direnen arteko harremanak hurbilak diren arren:
“Bakardadea, zu zaude eta zeu bakarrik, eta beste inor ez. Jendeak, denek ‘genero-indarkeriari ez’, baina zu, hor gelditzen
zara, horrelakoak gara. Jendeak ez zizun ezer
esaten, ez zizun nola zauden galdetzen, ezer
ez. Ez dakit zergatik, ez dakit ezta…, eta, hona
helduta, axola ere ez.” D7
Auzokideen laguntza eta inplikaziorik
ezaz kexu da beste emakume bat, baina egoerarik larrienetan ere. Honela kontatzen du
zer sentitu zuen, eraso baten ondoko larrialdi
batean, inork lagundu ez zionean:
“Lurrean botata nengoen, semea zoroaren pare nirekin, laguntzen saiatzen, autoak
igaro ziren eta inor ez zen haurra laguntzera
gelditu, inor ez zen gelditu, eta semeak bakarrik suspertu behar izan ninduen…” D4
Eta beste emakume batek gogoratzen
du, erasotzailearen jazarpenaren aurrean,
kaleratzea erabaki zuela lantoki zuen saltokiko jabeak bere negoziorako deserosoak ziren
egoerekin amaitzeko. Honela kontatzen du:
“Loradendatik kaleratu ninduten bere
jazarpena jasaten nuelako, telefonoz deituta
etengabe. Orduan nagusiak esan zidan: ulertzen dut zure egoera baina hau loradenda bat
da… nik ezin dut… bera loradendara etortzen
zen… ondoan taberna bat zegoen, eta tabernako mutil guztiak mehatxatzen zituen...
Orduan, azkenean, kaleratu ninduten eta
langabezian geratu nintzen... beno, ni loradendan nengoen kontraturik gabe. Orduan,
esku bat aurrean eta bestea atzean geratu
nintzen.” D8

Lotsaren sentimendua, bikotean genero-indarkeriari aurre egin behar dioten emakume askok sentitzen dutena, oraindik geldiarazleagoa izan daiteke mundu guztiak elkar
ezagutzen duen ingurune batean. Ikerketa
honetarako galdeketen hitzorduak jartzeko ere,
hainbat emakumek esku hartzeko baldintza
moduan jarri zuten topaketa herritik kanpo izatea, auzokideen zurrumurruak ekiditeko.
Zentzu berean, bizitoki duen udalerriko
udalaren laguntza jaso zuen emakume batek
onartzen du zaila dela inguruko pertsonekin
hitz egitea, lagun ziezaioketela jakinda ere:
“Udaleko zinegotzi bat ere interesatu
zen, imajinatzen dut gizarte-laguntzaileak
parteak emango dizkiola. Zertxobait komentatu nion, ez asko, arazoa denok elkar ezagutzen dugula delako, beti beldurrez hitz egiten
dugulako.” D4
Ia 30 urtez mehatxuak armekin eta
muturreko indarkeria psikiko, sexual eta fisikoa (oso lesio larriak) jasan dituen beste emakume batek esaten du askotan joan zela autoz
ertzain-etxera, baina inoiz ez zela komisariara
sartu. Ez zuen inoiz salatu. Esaten duenaren
arabera, asmoa burutuk kentzeko elementuetako bat da senar ohia polizia zela eta bera
pertsona ezaguna zela herrian. Hartara, gogoratzen du gau batean, oso eraso larri baten
ondoren, salatzeko erabakia hartuta heldu,
baina ez zuela egin:
“Ateraino heldu nintzen. Kamioitan nengoen, beldur nintzen eta lotsa ematen zidan. Ez nintzen sartu, autoa gelditu eta
ez nintzen sartu. Gainera, [senarraren izena]
ematea naiz, gainera neu naiz Geltokian lan
egiten duena…” ND3
Eta zentzu berean, emakume gazte
batek gogoratzen du nolako oztopoa izan zen
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ikustea bere kasua zeraman polizia, erasotzailearen lagunik onenetako baten aita zela.
“Egoera behar bezain oldarkorra zen
egoera,... ez nintzen gustura sentitzen, nire
kasua zeramana bere koadrilako baten aita
zelako eta, jakina, niri horrek..., ikusi bezain
pronto harrituta geratu nintzen eta kikildu
egin ninduen.” D10
Eta 40 urteko beste emakume batek
gogoratzen du bere indarkeriazko esperientziaz
hitz egiteko luze igaro zela, amagatik lotsa ematen ziolako, ama oso ezaguna zelako herrian:
“Hasieran ezkutatu egin nuen. Hasieran
amari ere ezkutatu nion; asko kostatu zitzaidan berari esatea. Ama (...) oso ezaguna da
herrian, andereño izan da, irakaslea izan da
urte mordotan herrian eta, jakina, zurrumurruak inporta zitzaizkidan.” D1
ERASOTZAILEEN KONTROLA INGURUNE
HURBILEAN

Beste faktore bereizle bat, eta landa-ingurunearen beraren lehen mailako
gizarte-kontrolari lotuta, indarkeria matxistaren beste elementu komun batetik ihes egiteko zailtasuna da: erabiltzaileek emakumeen
mugimenduak kontrolatzeko duten grina,
bereziki harreman eten ondoren. Hainbat
emakumek kontatzen dute, banandu ostean,
jazarpen gogora jasan behar izan zutela eta
landa-inguruneak jazarpen horretarako testuinguru hobezina ematen zuela.
Honela deskribatzen du emakume gazte
batek:
“Mutil batekin laguna izaten hasi nintzen, lagunak bakarrik... goizetan frontenisean jolastera geratzen ginen. Nire bikotekide
ohiari heziketa-falta iruditu zitzaion, dibortziatuta egon gabe beste mutil batekin jolastera
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joatea (...) Udal-pilotalekuan jolasten genuen,
bertan edonork ikus nintzakeen, hau da, ez nintzen ezkutatzen. Goiz batean seitan pasatu zen
autoarekin eta lagunak ohartarazi egin zidan:
“istilu bila etorriko da hau gaur”. D19
1.3. BALIABIDEETARIKO ISOLAMENDUA
ISOLAMENDUA, BABES FALTA HANDIAGOA

Baserrietan bizi diren, edo hirigunean
bizi izanda, isolatutako nekazaritza-ustiapenetan lan egiten duten emakumeek, arrisku
handiagoa sumatzen dutela diote horrelako lekuetan oso zaila delako babesa lortzea. Nekazaritza-ustiapena bikotekidearekin
lantzen zuen emakume batek, adibidez, erasotzailearekin harremana hautsi zuen arten
urratsak asko neurtu zituela dio, zeren eta:
“Bakarrik zaude eta, erasotzen bazaitu,
korrika joan zaitezke baina ez dago inor.
Egoera horiek pabiloian [animaliak gordetzen
dituzte bertan] pasatu dira eta han ez dago
inor. Bakarrik zaude. Behin, ez dakit zergatik,
erotu egin zen eta korrika joan nintzen errepiderantz, bera atzetik zetorkidan, behera heldu,
errepidera, eta hain zen handia presioa, konortea ere galtzen nuela...” D4
Baserri isolatu batean bizi den beste
emakume batek gogoratzen du horrelako
inguruneetan beldur handiagorekin bizi direla
horrelako mehatxuak. Honela kontatzen du
gertakari hau, zeinaren ondoren semeak salaketa jartzeko konbentzitu zuen:
“Gau batean Bilbotik nentorren, otsailean, bera etxe barruan zegoen (berak ere
bazeukan etxeko giltza). Heltzen ikusi ninduenean irten egin zen, mehatxuka, eskopetaz
akabatuko ninduela oihukatzen (…) Oso izututa nengoen eta seme nagusiari deitu nion,
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baina ez nuen etxe barruan itxaron, basoan
ezkutatu nintzen semea etorri arte. Heldu
zenean salaketa jartzeko konbentzitu ninduen.” D18.
Eta babes-agindua lortu zuen emakume horrek berak, poliziaren babesak baserri-inguruan dituen zailtasunen inguruan
hausnartzen du, are gehiago bere etxebizitza
eta erasotzailearena auzo berean egonda:
“Ertzaintzaren patruila etxe aurretik
igarotzen zen, baina berak heltzen ikus zitzakeen eta azkar bere etxera irten, bata bestearen ondoan daudelako. (…) oraindik ere
badatoz, baina berak heltzen ikusten zituen.
Ezinezkoa zen ni mehatxatzen ninduen bitartean harrapatzea. Horregatik esaten du,
babestuta bai, baina nolabait. Hau baserrietako auzoa da, oso zaila da horrelako ingurunea babestea.” D18
Baserri isolatuko beste emakume bat,
zeinaren erasotzailea kontrol-gailua eramatera behartu baitzuten, kexu da hirigune handietatik urrun dagoen ingurune batean neurri
horren eraginkortasunerako dauden zailtasun
gehigarriengatik:
“Ertzaintzak egunero egiten du erronda,
eta nire berri ez badute, deitu egiten didate,
gailuak funtzionatzen ez duenez, estaldurarik ez duenez…, 12 km behar ditu GPSak
estaldura berreskuratzeko. Bizi naizen tokia
“itopuntua” da. Askotan etorri da Ertzaintza
honaino, badakigu bera hemendik dabilela,
baina ez non dagoen.” D16
BALIABIDE ESPEZIALIZATUAK LORTZEKO
ARAZOAK

Elkarrizketa egin duten emakumeen
artean, batzuek esaten dute landa-ingurunearen indarkeria matxistatik irteteko beste oztopo

bat baliabide espezializatuetara heltzeko arazoak direla. Hala ere, baliabideak fisikoki urruti
egoteari buruzko iritzi ezberdina dute elkarrizketa egin duten emakume batzuek eta besteek. Hautemate hori, bizileku duten udalerriaren eta baliabidearen arteko distantziaren, egon
dauden garraiobide publikoen eta emakumearen ahalmen ekonomikoaren araberakoa da,
hein handi batean. Lana eta autoa, edo garraio
publikoko lotura onak dituzten emakumeak
inolako arazorik gabe lekualdatzen diren bitartean, sarrera txikiak dituzten emakumeak ez
dira oinarrizko baliabideetara joaten garraio-arazoengatik. Adibidez, udalerri isolatu batean
bizi eta urritasun ekonomikoan dagoen emakume batek, baliabide espezializatuetara heltzeko dituen oztopoak kontatzen ditu:
“Semea nahiko gaizki dago. Gaur egun
batere kontrolik gabe dago, kontroletik at (…) Nik
uste dut sufritu egiten duela, ez dakit barrurantz
sufritzen duen ala kanporantz sufritzen duen,
baina sufritzen du. Asko aldatu da… haurrarentzat eta niretzat eskaini digute [arreta psikologikoa]. Baina, betiko arazoa, horretarako Zallaraino edo Bilboraino joan behar dugu eta, jakina,
dirurik ez badut, ez daukat hara joateko. Hori
komentatzen genuen gizarte-laguntzailearekin,
batzuetan erraza dela hau dago esatea, baina,
nola joan? nola egin?, lekualdatu egin behar
nuen. Psikiatrarenera orain dela hiru hilabetera
arte joan naiz, baina Zallara joan behar nuen eta
autoak gasolioa behar du, hilean behin joaten
nintzen, bestela nola joan! (…) ez gara psikologoarengana joan semearekin Bilbora joan behar
nuelako, eta begira... ezinezkoa zait! Ezinezkoa
da. Bada, esaten nizuena da, “ogi zati bat emateko ez badaukat, ez daukat trena, autobusa edo
autoa hartzeko...” D4 Noski, Bilbon bizi den jendea horrelako gauzak egiteko modua du, baina
nik hemendik ez, hori da errazena.”“D4
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Baliabideak gertuago izateko eskari
horren aurka diskrezio beharra dago, elkarrizketa egindako hainbat emakumek adierazi baitute. Horien esanetan, biktimek nahiago dute
zerbitzuak herrian ez egotea, baizik eta eskualdeko herri nagusian edo baita Bilbon ere.
LANDA-INGURUNEKO INDARKERIA
MATXISTAREN MODU BEREZIAK

Elkarrizketa egin duten emakumeek,
erasotzaileek euren aurka erabiltzen dituzten landa-inguruneko indarkeria-modu berezien berri ematen dute. Dirudienez, modu
horiek zigortu gabe gelditzen dira, ez direlako
indarkeria matxistarekin lotzen. Baserrietan
bizi diren bi emakumeren testigantzak nabarmentzen dira. Horiek, ikusten eta jarraitzen ez
diren landa-ekonomietako indarkeria-modu
ezberdinak deskribatzen dituzte.
Baserri isolatu batean gaztandegi bat
zuzentzen duen 57 urteko emakume batek
gogoratzen du justiziak ez zuela kontuan
hartu bere bikotekide ohiak bere animalien
aurka erabilitako indarkeria. Hiru zakur eta
hainbat ahuntz hil bazizkion ere, ez zuten
inoiz erasotzailea zigortu. Eta, elkarrizketan, kexu da epaileak ez zuelako bere aurkako
indarkeria-mota hau ulertu:
“Beste epaiketa bat eduki genuen ahuntzak hil zituenean. Epaileak galdetzen zidan
”baina, zer eskatzen duzu?, ahuntzak?”. Pertsona arriskutsua dela kontuan izatea baino
ez nuen nahi, justizia baino ez dut eskatzen
(…) Etxe inguruan alarma-sistema jarri behar
izan dut, giltzaz ixten dut, zakurrak sartzen
ditut…” D16
Berrogeita bost urteko emakume batek,
erasotzailearekin ondasun-erkidegoa eratu
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ondoren, lantoki zuen nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenaren jabekide zenak, deskribatzen du oso egoera ezberdinean geratu
zirela bere bikotekide ohia eta bera hausturaren ondoren, urritasun handiko egoera utzi
baitzuen:
“Ni bere menpe nengoen. Dirurik ematen ez bazidan, nik ez nuen ezertxo ere.
Orduan ganadua igotzen genuen zeren, noski,
berarekin lan egiten nuen. Ondasun-erkidegoa
genuen eta iaz desegin genuen. Bera guztiarekin geratu zen. Dena eman nion bakean utz
nezan, baina berak pisuaren hipoteka ordaindu
behar du. Gaur egun, oraindik, haserre dagoen
egunean, etxetik botako nauela esaten dit,
berak ordaintzen duelako… Nik esaten diot
bota behar banau, bota nazala (…) Hilabete
batzuetan semeari jaten emateko ere ez neukan. Jakina, berak horrela hartzen zuen mendeku, ni erabili nahi ninduen eta bere menpean eduki. D4
LEHEN MAILAKO KONTROLA, MODU
POSITIBOAN

Elkarrizketa egin duten hogeita lau
emakumeetatik bakar batek baino ez du hitz
egiten landa-ingurunean babesa eta laguntza izateko dagoen aukeraz. Esaten du, bere
esperientzia adibidetzat hartuta, herrietako
gizarte-inguruneak emakumearen alde egin
eta horiek babes dezakeen “gizarte-zaintzarako” aukera interesgarria ematen duela,
baina horretarako kontzientziazioa behar
dela. Horrelaxe azaltzen du:
“Herriko larritasunak, zurrumurruenak,
jendeak jakingo ote zuen… orain abantaila bihurtzen dira. Gauden une honetan, bihar herrian
agertzen bada [erasotzailea], eta inork ikusten
badu, jendeak deitu eta ohartarazten dit. D1
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2. INDARKERIA MATXISTATIK SALAKETARIK GABE IRTETEA
2.1 ZERGATIK EZ DUTE SALATZEN
EMAKUMEEK?
NORK BERE BURUA GENERO-INDARKERIAZKO
HARREMAN BATENA IKUSTEKO ZAILTASUNA

Nork bere burua genero-indarkeriazko harreman batena ikusteko zailtasuna salatzeko oztoporik nagusienetakotzat
jotzen dute elkarrizketa egin duten emakumeek. Bat genero-indarkeriaren biktima
dela kontzientziatzea, besteak beste, dagokion egoera emozionala bizitzen ari den
indarkeriazko harremana identifikatzeko
ahalmenari, eta harreman horren oinarriak
indarkeriazko harremantzat identifikatzeko
ahalmenari lotzen zaie.
Tratu txarra zer den eta zer ez den
deskribatzen duen estereotipo soziala egotea, eta genero-indarkeria bakarrik eraso
fisiko larriekin bateratzen dituena, emakume
gehienek nabarmendutako zailtasuna da, bai
salaketa jarri dutenek, bai jarri ez dutenek.
Berrogei urteko emakume batek honela kontatzen du erasotzailearekin bizi zuen harremana:
“Inoiz sakelako telefonoa kendu eta
bota egin du. Autobidean botata utzi nau.
Baina kolpeak, ukabilkadak, une hartan
genero-indarkeriatzat ulertu ahal nuen zerbait, ez. Nik ez nekien genero-indarkeria zer
zen. Pentsatzen nuen harreman txarra nuela
bikotekidearekin, ez jarrera horiek genero-indarkeriarekin lotu zitezkeenik. Aiurri txarreko

gizona zela uste nuen, arazoekin baina nik
konpontzen lagunduko niola…” D1
Zentzu berean, indarkeriazko harreman bat baino gehiago bizi izan duen 55
urteko emakume batek honela deskribatzen
du horietako bat:
“Ez ninduen fisikoki erasotzen, menderatuta nengoen: nik nahi dudan tokira joango
gara, nik nahi dudanean joango gara, nik nahi
bezala joango gara... Ez zen munduko egoerarik onena, baina ez nuen ikusten, ez dakit...
baina banekien hura ez zela normala” ND2
Beste emakume batek kontatzen du,
30 urte luze indarkeriazko harreman batean
bizi ondoren, asko kosta zitzaiola bizi zuen
harremana indarkerian eta berak berarengan
zuen boterean oinarrituta zegoela konturatzea. Harreman hartan beti “berak agintzen
bazuen ere”, “horrela ezin zuela jarraitu”
ulertu arte luze igaro zela onartzen du.
“Eta ez nekien zer gertatzen zitzaidan.
Semeak esan zuenean nahikoa zela, Ertzaintzarenagan gindoazela, bada… beno, orduan
bai, orduan konturatu nintzen gertatzen ari
zena larria zela eta berak ez zuela ni horrela
tratatzeko eskubiderik… Orain konturatzen
naiz hura ez zela inorentzako bizimodua…”
D13
Indarkeria psikologikoa pairatu, baina
indarkeria fisikoari aurre egin behar izan
ez dioten emakumeei luze kostatzen zaie
beren harremana indarkeriazkotzat ulertzea.
Batzuetan, ez dute egoera onartzen artatzen
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dituzten profesionalek ikusarazten dieten
arte. Hogeita hiru urteko emakume batek
kontatzen du ez zela konturatu bizitzen ari
zena genero-indarkeria zela, arreta psikologikoko baliabidera joan zen arte:
“Zutitura joan nintzenean, gertatzen zitzaidana tratu txar psikologikoa zela
azaldu zidaten. Nik pentsatzen nuen tratu
txarra jipoi bat zela, ni ez nau inoiz jipoitu.
Zutituko pertsonarekin hitz egitean izan zen,
orduan konturatu nintzen.” D11
Hogeita hamar urte luzez indarkeria
jasan zuen 66 urteko emakume batek honela
azaltzen du:
“Salaketa jarri nahi nuen akabatuko
ninduelako mehatxua botatzen zidalako, ez
genero-indarkeriagatik; ez nuen horrela ulertzen, baina ez zegoen beste aukerarik” D15
Eta azken 3 urteetan indarkeria psikologikoa pairatu duen eta oraindik ere erasotzailearekin bizi den 40 urteko beste emakume batek esaten du bere arazoak bien
izaera gogorraren ondorio dela eta ez genero-indarkeriazko harremana jasatearena:
“Oihu asko, irainak, baina ez nau inoiz
jo (…) Ez dut utzi nahi izan, egia esan, ez dugu
elkar utzi nahi. Horrenbeste maite dugu elkar,
ezen oihuka eta eztabaidatzen egon arren,
ez batak, ez besteak ez baitu banandu nahi”
ND5
Zentzu berean, azkenean erasotzailea
salatu zuen 21 urteko beste emakume batek
gogoratzen du asko kostatu zitzaiola konturatzea berarekin bizitza partekatzen zuen
pertsona erasotzailea zela:
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“Pentsatzen nuen: nola salatuko dut?
eta dena oso “heavy” ikusten nuen. Nola
salatuko dut nirekin bizitza partekatu duen
pertsona!” D10
Indarkeria psikologikoaren biktima
izan den berrogeita hamazazpi urteko emakume kolonbiar batek onartzen du zaila dela
indarkeria psikologikoa identifikatzea eta
horri, ondoren, berari horrelakorik gertatzen
ari zaiola ezin sinestea gehitzen zaio:
“Funtsean eraso psikologikoak ziren,
neuri ere kostatzen zitzaidan ulertzea gertatzen ari zitzaidana (…) Nire buruz inoiz bizitzea espero ez nuen horrelako egoera baten
ikusteak emozionalki nahastu ninduen, oso
gizon arraroarekin. Jainko maitea, ez nekien
zer bizitzen ari nintzen! Hura ez zen bikote-harremana!” ND4
Lehengoratzeko prozesuan aurrera
eginda, emakume honek indarkeria psikologikozko harreman batetik irteteak duen zailtasun gehigarriaren deskribapen argigarria
egiten du:
“Eraso psikologikoek denborarekin
baino ez dute arrastoa uzten, bien bitartean
barrutik bizirik erreko bazina bezalako egoera
da, kanpotik ez da ia ezer nabaritzen, lur jota
zauden arte. Tratu txarren gurpil horretatik
irtetea eta tratu txarren bidean utzi duzun
zure irudiarekin berriro aurkitzea ere ez da
erraza, eta batzuetan, zeure islaranzko bidea
galtzen da, zure baitan bildurik zaude, erotuta. Eguneroko lana bihurtzen da duintasuna berreskuratzea, bidean barreiatuta
utzi dituzten zatiak biltzea eta, poliki-poliki, zeure burua berriro maitatzea. Eta ahal
bada, emakume berria, aurrekoa eta bere
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zirkunstantziak dagoeneko egon, ez daudelako, baina bere zerizana, zure zerizana… nor
zaren gogoratu behar duzu, nor zinen harreman horretan sartu baino lehen eta lehengoratu, ordenagailuekin bezala, formateatuta.”
ND4

Sinesgaiztasunaren
sentimenduari
lotuta erasotzailearen portaera oldarkorra
justifikatzeko beharra dago, arazo psikologikoen aitzakian. Indarkeriari azalpen bat
aurkitzeko behar horretan, elkarrizketa egin
duen emakume bat horrenbeste inplikatu
zen erasotzailearekin, ezen gaur egun indarkeria justifikatzeko balio dion diagnostikoan
amaitu zuen mediku batetik besterako periploa ere egin zuela.
“Salatzea gomendatu zidaten, baina
nik nahi nuena laguntzea zen; indartsu sentitzen nuen neure burua. Hartara, psikiatraz
psikiatra ibili ginen, zer geratzen zitzaion
argitzen saiatzeko. Psikologia, terapiak,
yoga… denetik egin nuen… Gaixo mentalen
senideengana ere joan nintzen, ea eratzen ari
zen ulertzen nuen… Azkenean, bipolarra zela
diagnostikatu zioten.” D16

Hirurogeita bost urteko beste emakume batek honela dio:
“Ez nintzen konturatzen indarkeria
bizitzen ari nintzela. Osatu nahi nuen, gaixorik zegoen. Begira, ergela!, pentsatzen dut
orain… Ni izan naiz erruduna (ez dut bera
errudun bihurtuko), neu naiz honen guztiaren arduraduna, lehenago egin behar nuelako” D2
Emakume batzuek aipatzen dute zailtasun gehigarria dela erasotzailea zure bikotekidea izatea, eta askotan zure seme-alaben aita. Emakume brasildar batek azaltzen
du bere ardura bakarra seme-alabak izan
direla, beti, eta erasotzailea aita ona izatearen argudioa erabiltzen du inoiz ez salatzeko
funtsezko arrazoitzat:
“Ez da erraza, bi seme-alaba ditut (…)
Eta espetxera eramaten badute nire seme-alabek ez dute gehiago ikusiko. Beren aita,
eurekin ona da, nirekin ez, baina eurekin
bai…” ND6

Ez onartze horrek errudun izatearen
sentimendu handia sortzen du emakumeengan, erasotzailearekiko bere bikote-harremanetan. Hogei urte luzez indarkeria jasan
duen 56 urteko emakume batek honela azaltzen du:

Familia-gunea haustearen beldurra eta
hauste horrek seme-alabengan izango duen
eragina dira emakumeei indarkeriazko harremana etetera galarazten dieten oztopoetako
batzuk. Emakume marokoar batek esaten du
seme-alabengatik jasan zuela guztia, haiek
mantentzeagatik:

“Nire errua izan zela uste dut. Senar-emaztegaiak ginela, jada, beldurra hartze hasi
nion. Esaten zidalako: uzten banauzu bi tiro
egingo dizkizut. Oso jeloskorra zen. Ni harrapatuta nengoen. Oso maiteminduta nengoen,
ezagutu dudan gizon bakarra delako” ND3

“Hogeita hiru urtez jasan dut hau guztia familiarengandik ez banantzeagatik, eta
orain harrera-zentro batean nago. Seme-alabengatik jasan dut hau guztia (…) Seme-alabak jipoitzen hasi zen (…) Nire seme-alabetako bat jo zuenean salatu nuen” D5
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Era berean, familia tradizionalaren
esanahian sendo sinesten duen 52 urteko
emakume batek honela azaltzen du::
“Nire senar-emateen bizitzan oso
pasarte gogorrak egon dira eta aurrera egin
dut inori ezer esan gabe, garrantzitsuena
familia zelako, gurutzea eramaten jarraitu
behar nuen.” D18
INFORMAZIORIK EZA

Indarkeriazko egoera batetik irteteko
eta harreman horrekin hausteko jarraitu
beharreko prozesuari buruzko informaziorik
eza oztopo nagusien artean aipatzen dute
elkarrizketa egin duten emakumeen artean.
Emakumetako batek azpimarratzen du prozesuan zehar jasotzen duten mezu nagusia
salaketa jartzea dela indarkeriatik irteteko
bide bakarra; alabaina, ez zaiela jakinarazten
salaketa jartzeak zer suposatzen duen eta
salatzen duten emakumeen eskura jarriko
diren babes-neurriak zeintzuk diren.
Horren adibide honako bi testigantza hauek ditugu: 5 urte luzez indarkeria bizi
izandako 40 urteko emakume batena eta 30
urteko indarkeriazko harremanaren ondoren senarra salatu zuen 66 urteko emakume
batena:
“Herrietan eman beharreko lehenengo
urratsa indarkeria zer den azaltzea da, jendeak pentsatzen du genero-indarkeria hiltzea dela. Helduak ere hezi behar dira, lotsarekin amaitu” D1
“Okerrena bakardadea eta beldurra dira. Bada, ez da ezer entzuten egin ahal
denari buruz. Informazio gehiago eman
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beharko litzateke egin ahal dugunaren inguruan… Mundu guztiak salaketez hitz egiten du, baina besterik ez… Telebistan salatu
behar dela entzuten duzu, baina ez da besterik entzuten” D13
Berrogeita bederatzi urteko beste emakume brasildar batek kontatzen du ez zekiela
salatu ahal zuen ala ez, eta horri gehituta
seme-alabek aita gehiago ikusiko ez zutela
eta, ez zuela erasotzailea salatu:
“Bada, ez da erraza; bi seme-alaba ditu
eta hemen ez dut familia gehiagorik, bakarrik
nengoen eta ez nekien zer egin, salatu ahal
nuela ere ez nekien eta salatzen banuen, zer
gertatzen zen?” ND6
Hogeita hamasei urteko emakume
batek galdetzen dio bere buruari, bide luzea
egin eta senarra salatu ondoren, bizitako
prozesuak merezi izan duen, eta emakumeei
aurre egin behar dieten bakardade eta informaziorik ezaren inguruan hausnartzen du:
“Informazio gehiago falta da, babes
gehiago emakumeentzat, geure burua benetan babestuta senti dezagun. Nora jo, zer
egin, non galdetu jakitea” D14
Informaziorik ezak emakume batuen
bakardade sentsazioari, eta indarkeriazko
harremana bizitzen ari diren bakarrak direlako pertzepziori eragiten die. Zentzu horretan, 32 urteko emakume batek azpimarratzen
du garrantzitsua dela arazoaren zenbaterainokoa testuingururik hurbilenean ezagutzea,
horrek erraztu egingo liekeelako emakumeei
indarkeriazko egoeraz eta laguntza eskatzeko bultzadaz konturatzea:
“Nik, esaterako, ez dut uste hitzaldi
gehiago behar denik, baina informazioa
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liburuxka batean etxera bidaltzen badizute
zera esanez “begira zenbat jendek pairatzen
duen hau”, baina informazioa egiazko datuekin, zure ingurukoa, zure herrikoa.” D3
BELDURRA

Elkarrizketa egin duten emakumeen
testigantzaren arabera, harremana haustearen ondorioekiko beldurra, indarkeriatik irtetea edota salaketa jartzea galarazten
edota atzeratzen duten oztopoetako bat da.
Batzuetan, emakumeek harremana hausteko
urratsa ematen dutenean, erasotzaileengandik jasotzen dituzten mehatxuek geldiarazi
egiten dituzte eta baita salaketa kentzera
bultzatu ere. Elkarrizketa egin duten emakumeen beldurra eragiten dieten funtsezko
bi arrazoiak, erasotzaileen mehatxuak eta
babesik gabe geratzeko beldurra dira.
Elkarrizketa egin duten emakumeek
kontatzen dutenaren arabera, erasotzaileek,
lehenik eta behin, hausturak seme-alabekiko
harremana kaltetuko duelako mehatxua egiten diete. Hogeita hamar urteko emakume
batek kontatzen du alaba Marokora eramango zuelako mehatxua egiten ziola. Eta,
Marokora eramango zuelako mehatxuarekin
beldur handiagoa zuela alabagatik, beragatik
baino. Hain zen handia nuen beldurra, ezen
hanka bat gelditu eta astebetez ospitaleratu zutela, ezer fisikorik aurkitu ez ziolarik.
Azkenean, psikiatrian esan zioten beldurrak
paralisia somatizatzera eraman zuela. D8
Bigarrenik, emakumeek onartzen dute
erasotzailearekiko harremanaren haustura
atzeratzen zuen beste faktoreetako bat zela,
indarkeria handiago baten aurrean babesik

gabe geratzearen beldurra zela, eta baita
indarkeria hura erailketan amaitzeko beldurra ere. Horixe adierazten du 5 urtez indarkeriazko harremana bizi izan zuen emakume
batek, eta babesik gabe geratzeko beldurrak
nola geldiarazten zuen:
“Salaketa jartzeak beldurtzen ninduen,
babestuta egongo nintzen jakin nahi nuen.
Bera segurtasunaren sektorean lan egindakoa zen eta etxean arma bat zegoen. Ez nuen
salaketa jarri nahi, oso beldur nintzen, ez
nuen nire burua seguru sentitzen…” D1
Zentzu berean, emakume batek kontatzen du telebistan ikusteak beste emakume
batzuek, salaketa jarri ondren, beren erasotzaileen eskutik erailda amaitu zutela ikusteak, salatzea eragozten zion beldurra sortzen ziola:
“Beldurragatik ez nuen lehenago salatu.
Telebistan ikusten nuen salatu zuten eta gero
erre zituzten emakumeak ikusten nuen. Begira
hori! Pentsatzen nuen, salatu egin du eta
begira non dagoen, hilkutxan” D11
Beste emakume batek kontatzen du
bere alabek ere entzun behar izan dituztela
hilketa-mehatxuak:
“Begira zein erraza den zu hemen hiltzea” ere esan dit inoiz; horrelakorik ere
esan dit. Imajinatu ebakuntza-gelan sartzen
zarela operatzera eta nik esatea ea hilkutxan
ateratzen zaren, hori entzun behar izan du
nire alabak” ND3
Nabarmendu behar da beldurrak jardutea galarazten dien blokeoa sortzen duela
indarkeria jasan duten emakumeengan, hala
indarkeriatik irteteko, nola beren babesa

33

TXOSTENA: BIZKAIKO LANDA-INGURUNEAN GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMAK DIREN EMAKUMEEK LAGUNTZA, ARRETA ETA JUSTIZIA ZERBITZU
ZEIN PRESTAZIOETARAKO BENETAKO SARBIDEA IZATEKO DITUZTEN BEHARRIZANAK ETA OZTOPOAK IDENTIFIKATZEA

bermatzeko beldurra, alegia. Honela azaltzen du 66 urte emakume batek:
“Urte asko izan dira beldur handiz.
Inoiz pentsatu nuen pasatuko zela eta zerbait
txarra gertatuko zela, oso txarra… ez dakit
azkena izango zela pentsatu nuen, baina
orain bai, pentsatzen dut… denbora luzez
beldur handia pasatu nuelako.” D13
LOTSA ETA BAKARDADE-SENTSAZIOA

Beldurrarekin batera, bakardadea eta
lotxa dira elkarrizketa egin duten emakumeen esperientzietan azaltzen diren oztopoak, bai abusuak salatu zuenen, bai egin ez
zutenen artean. Askotan, lotsak eta bakardadeak beren istorioa kontatzea galarazten
diete.
Hogeita hamar urteko emakume batek
onartzen du beldurrak eta lotsak jasandako
indarkeriaz inorekin hitz egitea galarazi ziotela. Berorrek kontatzen du, ama laguntzen
saiatu arren, ez zuela inoiz jasandakoa kontatzeko beste indar aurkitu:
“Amaren etxean igaro nuen urte osoan,
oso gaizki pasatu nuen, izu-krisiekin; ezkutatzen nintzen, ihes egiten nuen beldurragatik… Inori kontatu baino lehenago, amak
familia-medikuarengana eraman ninduen,
triste ikusten ninduelako, baina ez nion ezer
kontatu; beste izan naiz ezer ez igartzeko trebea izan. Beldurrak horrela jokatzen erakutsi
zidan.” ND7
20 urtez indarkeriazko harremana bizi
izan zuen 56 urteko beste emakume batek
hitz egiteko ezintasunari buruz esaten du,
lotsak kontatzea galarazi ziola:

34

“Haurdun nengoen, jotzen hasi ninduen.
Gaizki sentitzen nintzen honakoa esaten zuelako: “ez dut barkatuko nire seme-alabak gaizki
ateratzen badira”. Baina ez neukan familiari ere
esateko kemenik, ezta gaiaz hitz egiteko ere,
lotsatuta sentitzen nintzelako.” ND3
Bizitzen ari direna kontatzeko zailtasunaren inguruan, 47 urteko emakume batek
azaltzen du bizi izandako indarkeriazko
egoeraz ez konturatzea eta ondoren egoeraz errudun sentitzeak suposatzen zuen zailtasuna, oztopo handiak izan zirela salaketa
jartzeko orduan:
“Ezkondu nintzen egunean esan nuen
“nire arazoak neureak dira, onak eta txarrak”.
Familia bat eratu du, nire arazoak ez dira ez
nire gurasoenak, ez anai-arrebenak, neureak
baizik. Gertatzen dena neurea da bakarrik (…)
Nire erruagatik ez dute zertan gaizki pasatu
behar. Ez nuen nahi eta ekiditerik izango
banu, ekidingo nuen.” D9
Emakume atzerritarren kasuan, bakardade-sentsazio hori larriagotu egin daiteke kultura, portaera eta jarrera ezberdinetako -askotan aurreiritziz beteak- herrialde
batean egotean eta gertu familiarik edo
lagunik ez izatean. Honela deskribatzen
duten bi emakume atzerritarrek, brasildarra
bata eta kolonbiarra bestea:
“Bada, ez da erraza, bi seme-alaba ditu
eta hemen ez dut familia gehiagorik, bakarrik
nengoen eta ez nekien zer egin, salatu ahal
nuela ere ez nekien eta salatuz gero, zer geratzen zen? Nik ez nuen inoiz esan zer geratzen
zitzaidan, hobeto inork ez bazekien… Jendeak
bera ezagutzen du, ni, berriz, ez. Zer pentsatuko zuten? Ziur ez zidatela sinesten.“ND6
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“Ezagun batzuk nituen (nire iritziz, hain
denbora gutxian ezin zaielako lagunak deitu),
baina ez nuen konfiantzazko inor, familia ere
ez daukat hemen, beraz, gaizki.” D17
Bakardade-sentsazioari “bigarren mailako” pertsonatzat jotzen dutelako pertzepzioa edo sentsazioa gehitzen zaio, eta horrek
zure testigantzak zalantzan jartzea eragiten
du, beren testigantzak sinesgarriak ez direla
sinestaraziz. “Bigarren mailako” hiritartzat
hartu izanaren sentsazio horrek desberdintasun nabarmenean jartzen ditu egon dauden baliabideak lortzerakoan. Honela azaltzen du 57 urteko emakume kolonbiar batek:
“Bigarren mailako pertsona izatearen begirada dago. Bikotekiderik ez baduzu
eta ezkonduta ez bazaude, nolabaiteko mesfidantzaz begiratzen dizute. Baliabide pertsonal eta ekonomikoak badituzu, zer egiten
duzu zure bizitzatik kanpo? zergatik ez zara
zure herrialdera joan?, zer egiten ari zara
hemen?” ND4
MENDEKOTASUN EKONOMIKOA

Elkarrizketa egin duten emakume
batzuen testigantzaren arabera, mendekotasun ekonomikoa indarkeriatik irtetea izugarri zailtzen duen beste faktore bat da. Genero-indarkeria diskriminazioko harremanetan
oinarritzen dira eta, sarritan, mendekotasun
ekonomikoko egoerak sortzen dituzte emakumeengan eta emakumeen aurkako mehatxu bezala erabiltzen da.

“Azkenean gizarte-laguntzailearengana joan behar izan nuen, ezin nuelako
gehiago, ezin nuen gehiago, hilabete batzuetan semeari jaten emateko ere ez neukan,
zeren eta berak horrela hartzen zuen mendeku. Jakina, ni erabili nahi ninduen eta bere
azpian eduki” D4
Eta bikotekidea Espainiara lanera etorri zenean Marokon bost seme-alabekin
bakarrik bizi zen emakume marokoar batek
kontatzen du, familia-bateratzea eta hemen
senarrarekin egotea lortu ondoren, beraz eta
seme-alabez mendekatzen zela jana murriztuz.
“Berak bere gauzak gordetzen zituen
(esnea, etab.) eta ezin genizkion kendu. Egun
batean, arrautza bat hartu nuen arrautza
-kaxa batetik alabak sendagaiak har ditzan,
eta janaria nahi banuen lanera joateko esan
zidan” D5
Erasotzailearekin 30 urte luzez bizi
izan zen beste emakume batek gogoratzen
du, ez zuela salatzen planteatu dirua heltzen
ez zaielako:
“Nik ez nuen salatu eragozpenengatik.
70eko hamarkadan ez zen hain erraza. Alabak hartu eta gurasoen etxera joatea… Pisua
ordaintzen ari ginen... Eragozpen asko ikusten nituen. Ez zitzaigun dirua heltzen. Biok
ezin ginen bizi pisu bat ordaintzen, ordaindu
behar genuen bezala...” D12

Berrogeita bost urteko emakume batek
gogoratzen du senarrak diruarekin egiten
ziola xantaia eta egoera horretaz baliatuz
kontrolatzen zuela:
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2.2. SENIDEEN ETA
INGURUKO PERTSONEN ROLA:
ZIGORGABETASUNAREKIKO
KONPLIZITATEA?
Indarkeriazko
harremana
hausteko erabakia hartzeko faktore garrantzitsua da nork bere burua babestuta ikustea.
Txosteneko Landa Ingurunea atalean islatzen denez, elkarrizketa egin duten emakumeek nabarmentzen dute landa-ingurunea
lehen mailako gizarte-kontrola izateak ez
duela esan nahi auzokideak genero-indarkeriari aurre egiten diotenik. Indarkeriazko
harremanarekin zerikusirik ez duten hirugarren pertsonen inplikazioa nabarmentzen da.
Ingurukoen babes eta inplikaziorik ezak, eta
erasotzailearekiko konplizitateak (ez laguntzeagatik), zigorgabetasun-sentsazioa sortzen du erasotzaileengan -nolabait babestuta ikusten baitute beren burua-, eta horrek
indarkeriari eusteko arriskua larriagotu eta
indarkeria gora egitea bultzatzen du. Horren
adibide, ingurukoek bizi zuen indarkeriatik
irteten laguntzeko esku hartu ez zutela eta
inplikatu ez zirela dioen 57 urteko emakume
baten kasua dugu:
“Nire ingurukoek ez zuten esku hartzen, bakarrik esaten zidaten, “nik horrelako
pertsona bat jasan behar izanez gero, aspaldi
utziko nuen”. Mundu guztiak gauza bera
esaten zuen (…) Baina, 10 urte neramatzan
berari banandu nahi nuela esaten, eta berak
esaten zidan, “banandu, baina badakizu hankak aurretik aterako zarela.”
Berrogeita hamasei urteko beste
emakume batek kontatzen du senarraren
(ertzaina) ingurukoek bazekitela indarkeria
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erabiltzen zuela berarekin, eta kasurik ez egiteaz gain, banandu ostean, ez salatu izana
aurpegiratu zioten:
“Orain lankideei amorru gehien ematen
diena da espedientea garbirik duela hartuko
duela erretiroa (...) zergatik ez zen salatu, zer
geratzen da? Neuk joan behar dut salatzera,
ala? Zuk zer egingo zenukeen? Espetxeratuko zenukeen? Ez, ez zenuen espetxeratuko.
Deklarazioa hartu eta akabatu egingo ninduen (…) Etxean zegoen egun batean autoa
gurutzatu eta esan zidan, “badakizu nola
akabatu ahal zaituztedan”. Pera polizia zela
eta istripua nuelako itxura egin zezakeela
esaten zidan (…)” ND3
Senitartekoen rola ere oztopo da,
indarkeriazko harremanaren aurrea jarrera
anbiguoa eta irmotasun txikikoa dutenean.
Elkarrizketa egin duten emakume batzuek
esaten dutenaren arabera, lehenengo emakumearen alde jartzen dira eta harremana
haustera animatzen dute, baina gero, epaiketa atzera egin eta erasotzailearen alde jartzen dira. Egoera horrek urrakortasun berezia sortzen die emakumeei. Horrela azaltzen
du 23 urteko emakume batek, zeinak kontatzen baitu erasotzaileen senideek egoera
ezagutu eta alde egitera animatzen zutela,
baina epaiketa egunean atzera egin eta bere
aurka deklaratu zutela:
“Bere lagunek, amak, aitak eta
anaiak…, denek bazekiten. Bere amak joateko
esaten zidan, bai, baina epaiketan semearen
alde deklaratu du.” D11
Emakume batzuek gogoratzen dute ez
zutela beren familiaren laguntza izan. Edo,
batzuetan, familiaren laguntza material edo
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“logistikoari” ez zitzaizkiola emakumeek
behar zituzten enpatia eta laguntza emozionala gehitu. Adibide gisa, 21 urteko emakume batek gogoratzen du familiarik gertuenarengandik ez zuela behar zuen laguntza
jaso:
“Inguruko pertsona batzuen erantzuna positiboa izan zen; beste batzuen aldetik, berriz, laguntza handiagoa espero nuen.
Anaiak, adibidez, gertatzen ari zen guztiaren
erruduna neu nintzela esaten zidan. Nire alde
egotea nahi nukeen... Gurasoek, gertatzen
zena ikusi ondoren ere, ez zuten horrenbeste
egin… aitak, bai, aitak esan zuela lehenago
jakin izanez gero, tipoa auzitaratu egingo
zukeela; baina amak... Agian hurbilago edukitzea behar izan nuen.” D10
Berrogeita hamazazpi urteko beste
emakume batek dio nahigabetuta, bere ingurukoek ez zutela esku hartzen, beren iritzia
baino ez zuten ematen, baina inor ez zuela
eskaini bere burua lagundu edo babesteko:
“Nire ingurukoek ez zuten esku hartzen, bakarrik esaten zidaten, “nik horrelako pertsona bat jasan behar izanez gero,
aspaldi utziko nuen”. Guztiek gauza bera esaten zuten, guztiez esaten dizute “banan zaitez”, baina inork ez dizu azaltzen nola.” D16
Emakume kolonbiar batek esaten du
atzerritarra izateak kontatzen zituen gauzei
buruz zuten iritzia baldintzatzen zuela eta
senarra zigorgabetasunezko egora horretaz harro agertzen zela (eta harro agertzen
jarraitzen du):
“Bada, herrian bikotekide ohiak bota
ninduela edo zerbait kontatu nuenean, azkeneko aldia baino lehen, inor ez zen nire alde

azaldu, kanpotarrek ikusi eta pentsatzeko
beste modu bat dugula ere esaten zuten (...)
Inor ez zen nire alde agertu, eta nire bikotekide ohiak esan ere, esaten zuen, bera defendatzen zela nitaz; oraindik ere esaten du” D17
Bi emakume atzerritarrek, brasildarra
bata eta kolonbiarra bestea, diote babes eta
laguntza bakarra lagunengan aurkitu zutela:
“Banandu nintzenean, lagun baten
etxera joan nintzen seme-alabekin. Etxetik
irten behar nuela esan zidan berak, ez nuela
horrelako tratura merezi... Asko lagundu dit...
Gizarte-zerbitzuetara lagundu zidan (...)
Eskerrak nire laguna zegoela laguntzeko, ez
nekielako ez zer egin, ez nora joan” ND6
“Lagun onak utzi nituen, jende jatorra.
Euskal kultura maite dut, jaietan parte hartzen nuen [bizileku nuen udalerrikoak] eta
min handia egin dit horrelako jende jator,
ahalegindu eta alaia uzteak... Ai ene, mira
egiten ditu! Asko gustatzen zitzaidan beraiekin egotea, nire aterpe afektiboa zen.” ND4

2.3. NORA JOTZEN DUTE EMAKUMEEK
SALAKETARIK GABE? ZERBITZU
PUBLIKOEN SAREAREN LEHEN ATEA
OSASUN SEKTOREA

Elkarrizketa egin duten emakumeen
zati handi batentzat osasun-zerbitzua izan
da genero-indarkeriari ekiteko lehen zerbitzu
publikoa. Landa-ingurunearen atalean deskribatu dugun bezalako testuinguru batean,
non genero-indarkeriaren esperientzia kanporatzeko orduan zailtasun handiago egon
daitekeen, familia-medikua funtsezko irudia
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da arazoa hauteman, arreta eskaini eta deribatzeko. Osasun-zentroa, bereziki landa-ingurunean, eremu pribilegiatua da emakumeek
eurez eta euren nahigabeaz konfidentzialtasunez hitz egiteko.

esaten du, familia-medikuarekin adiskidetasunezko harremana izan arren eta hark geratzen
ari zena hautemateko interesa bazuen ere, ez
zela medikuari bizitzen ari zena jakinarazteko
gauza izan:

Elkarrizketa egin eta erasotzaileak
salatu ez dituzten zazpi emakumeetatik bik,
osasun-esparrua aipatzen dute elkarrizketan
zehar; eta beste bost kasuetan, hiru osasun
-jarduketa mota azaltzen dira: behar bezala
hauteman, artatu eta deribatzen duten profesionalenak; genero-indarkeria hauteman,
baina desbideratze desegokiak egiten dituztenak; eta genero-indarkeria hauteman ez edo,
hautemanda ere, horren inguruan ezer egiten
ez dutenak.

“Bularreko minbiziarena gertatu zitzaidanean, bisitetako batean, aldaketa handia
nabaritu zidan. ‘Hemen zerbait gehiago dago’
esan zidan, eta nik erantzun nion ‘Beno, utz
dezagun’. Eta berak deitu eta esan zidan: ‘kontsultara itzultzea nahi dut’. Eta nik erantzun
nion: ‘utz ezazu, ez sartu, ez sartu nire bizitzan.” ND3

Emakumeen kontakizunen artean,
osasun-esparruko profesionalei bizitzen
ari diren genero-indarkeriazko egoera eta
egoera horrek bere bizitzetan zuen eragina
jakinarazteko zailtasuna nabarmentzen da.
Honela azaltzen du 31 urte emakume senegaldar batek:
“Asistentzia psikologikoa baino ez dut
jaso. Bai, medikuarengana joan nintzen, baina
medikuarekin ez nuen gertatzen ari zitzaidanaz hitz egin. Ez zidan konfiantzarik ematen.
Jendeak bizitzen ari naizena jakitearen beldur
nintzen.” ND1
Hogeita hamar urteko beste emakume
batek honela azaltzen du:
“Aldez aurretik, amak familia-medikuarenagana eraman, eraman ninduen, triste ikusten ninduelako, baina ez nion ezer kontatu; beti
izan naiz oso trebea niri ezer ez igartzeko.” ND7
Eta 25 urte luzez indarkeriazko harremana bizi izan duen 56 urteko emakume batek
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Alabaina, kontatzen du gizarte-segurantzako psikologoa gai izan zela bizitzen ari
zen indarkeriazko egoera igartzeko:
“Ebakuntzaren [bularreko minbizia]
harira joan nintzen psikologoarengana. Gizarte
-segurantzako oso psikologo jatorra zen. Harka
atera zidan eta ‘horrela ezin zara bizi…’ esan
zidan. ‘Oso gogorra zara, ez diozu bularreko
minbiziari garrantzirik eman, hori ez zelako
garrantzitsua’ esan zidan. Jakina, garrantzitsua etxean neukan arazoa zen. Eta berak
atera zidan.” ND3
Familia-medikuarenetik
psikiatriara
bidali zituzten emakumeen kasuetan, sendagaien erabilera orokorra hauteman da, arreta
psikologiko espezializatuetan erabilitako terapien aurrean. Horrek agerian uzten du zerbitzu horietan generoari buruz dauden prestakuntza-defizitak.
Hogeita hamar urte luzez genero-indarkeria bizi zian duen emakume batek kontatzen
du medikuari bere egoeraren berri eman zionean, ez esku hartzeaz gain, egoeraz barre egiten ari zela eman zuela:
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“Beti nituen alergia arazoak eta, senarrarekin nengoen baten medikuarenagana
joan nintzen. Esan zidan ezinezkoa zela ematen zidan tratamendu guztiarekin ni hain
gaizki egotea. Nik kontatu nion gau hartan
liskarra izan genuela etxean. Medikuak esan
zidan berak “banantzea” errezetatzerik izango
balu, egingo lukeela, baina hori oso pertsonala
zela… Hori duela asko gertatu zitzaidan eta
behin bakarrik, beste inoiz ez diot medikuari
ezer esan.” ND2
Beste emakume batek kontatzen du
familia-medikuak, bitartekari-lana egin
nahian, behar ezen lekura bidali zuela, gaixoaren [erasotzailea, kasu honetan] informazio guztia ez izateagatik:
“Senarrak esan zidan psikologoaren
eskuetan jarri behar zuela. Familia-medikuarengana joan ginen, nirekin ongi egiten ez
zuela onartu zuen. Familia-medikuak agindu
zion Ertzaintzari (bertan lan egiten du) psikologo bat eska ziezaiola, eta jakina, nola onartuko dio Ertzaintzarentzat lan egiten duen
psikologo bati tratu txarrak eragiten dituela.
Eginez gero, Ertzaintzarenetik botako lukete.
Eta jakina, nire familia-medikua ez zen horretan ohartu.” ND3
Emakume batzuek jarrera arduragabeak
deskribatzen dituzte hauteman- eta arreta-esparruan. Beste batzuek desbideratze desegokiak jakinarazten dituzte, eta horrek denbora
galtzea eragin ziela genero-indarkeria aitortu
eta erasotzailearekin hausteko prozesuan.
Eta 57 urteko emakume kolonbiar batek
gogoratzen du izu-krisi baten ondoren, psikiatrarengana deribatu zutela eta har ez ziola ez
arreta medikorik ez tratamendurik eman:

“Lehenengo izu-krisiak eduki eta
medikuntza orokorreko medikuarengana
joan nintzen osasun-zentroa. Goizean
oso-oso gaizki altxatu nintzen egun batean,
kontsulta baten sartu eta laguntzeko esan
nion; berehala psikiatrarenagan bidali ninduen. Egun horretan bertan zian zen, bakarrik sartu nintzen kontsultan. Psikiatrak
entzun zidan eta herrialdetik joateko baino
ez zidan esan, hire herri itzultzeko. Ez zidan
lasaitzeko ezer eman… eta horrela atera nintzen handik. Hor hasi zen entzuten ez zidatela sentitzeko bidea.” ND4
Eta honela bukatzen du:
“Gizendu, gaixotu eta emozionalki
ahuldu nintzen… Gogoratzen dut osasun-zentroko mediku batek oso bizitza txarra neukala
esaten zidala eta horregatik nengoela gaixorik, erabakiak hartu behar nituela. Beste emakumezko medikuren batek ere, gauza bera.
Gogoratzen dut berarekin hitz egin eta harremanean gertatzen zitzaizkidan gauza batzuk
kontatu nizkiola; itsutzen ikusi nuen eta azkar
batean atera ninduen kontsultatik; ezeroso
sentitu zen eta psikologoarenagan joan behar
nuela esan zuen, uste dut nire bikotekidea ezagutzen zuela. Beraz, beti hormaren kontra aurkitzen nintzen.”
Emakume batzuek beren burua genero-indarkeriaren biktimatzat jotzeko duten
zailtasuna, halaber, bere egoera emozionala
eta psikologikoa indarkeriarekin lotzea galarazten die. Hori eragopena da osasun-arloko
profesionalekin izan dezaketen erlazioan, et
artzen dituzten medikuek egoera hori hautematea zailtzen du. Honela azaltzen du 30 urte
luzez indarkeriazko harremana bizi izan zuen
55 urteko emakume batek:
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“Nik ez nuen uste nirea mediku edo psikologoena zenik, oso pertsona ausarta, gogorra,
arduratsua, alaia eta baikorra naizelako.” ND2
Azken batez, emakumeen kontakizunek osasun-arloko profesional guztien jardunak duen garrantzia islatzen du, eta bereziki
familia-medikuarenak. Osasun-langileek jakin
behar dute beren lanak protagonismoa duela
indarkeria hautemateko, eta tartean, beren
egoera berez azaltzen ez duten emakumeena,
eta baita deribazio egoki eta fidagarriari dagokionez. Horretarako, erabakigarria da beren
kontsultetara heltzen diren genero-indarkeriazko kasuak hauteman eta deribazio egokiak
egitea ahalbidetuko dieten prestakuntza egokia eta beharreko denbora izatea.
GIZARTE ZERBITZUAK

Oinarrizko -edo lehen mailako arretako- Gizarte Zerbitzuak emakume askoren sarrera-baliabidea dira. Hemen jasotzen
duten arretaren araberakoa da, hein handi
batean, indarkeriatik irteteko ibilbideari ekitea edo, alderantziz, irteera hori zailtzea. Zentzu horretan, Gizarte Zerbitzuen eginkizuna da
genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeei informazioa ematea, balorazioa egitea eta
orientabideak helaraztea egon dauden eskubide
eta baliabideen inguruan; eta baita prestazio
ekonomikoen izapidetzea Lanbiderekin koordinatuta kudeatzea ere. Balio eta diziplina anitzeko jarduketa-unitateak dira, eta gizarte-zerbitzuen sistemako instantzia ezberdinetarako
sarrera koordinatu eta kudeatzea dute xede.
Elkarrizketa egin eta salaketa jarri
ez zuten zazpi emakumeetatik lau ez ziren
inoiz Udal Gizarte Zerbitzuetara -edo lehen
mailakoak- joan, baina, horietatik hiruk
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Bigarren mailako Arretako Gizarte Zerbitzuetara -aldundiaren eskumenekoak- jo zuten.
Horien bitartez, laguntza eta babes espezializatua jaso zuten arreta psikologikoko baliabidera (hirugarren pertsonen bitartez ezagutu
zutena) joanez eta jasotako arreta bikaintzat
eta indarkeriatik irteteko prozesuaren bultzatzailetzat jotzen dute. Honela azaltzen du 55
urteko emakume batek:
“Ni ez naiz inoiz gizarte-laguntzailearengana joan. Arreta Psikologikoko baliabidera
berarengatik [alabarengatik] joan nintzen,
baina etxean esaten zidaten zergatik ez nuen
neurea kontatzen eta ez nion besteena kontatzeari uzten. Eta kontatu nuen.” ND2
Indarkeriazko harremana inori jakinarazi gabe bizi izan duen 30 urteko beste emakume batek dio lagun psikiatra bati esker jarri
zela harremanetan tratu txarren biktimentzako arreta psikologikoko foru-programarekin eta kontatze du nola egin zuen aurrea eta
nola lortu zuen jasandako indarkeriazko harremana gainditzea:
“Oso prozesu gogorra izan da hasieratik,
psikologoak azaldu zidan bezala, baina ikaragarri lagundu dit.” ND7
Berrogeita hamabost urteko beste emakume brasildar batek esaten du zailtasunak
zituela bizitzen ari zen egoera hitzez adierazteko eta arreta eta babeseko baliabideetarako atea, lagun bati esker ezagutu zuen emakumeen elkarte bat izan zela; elkarte horren
bitartez jarri zen harremanetan arreta psikologikoko zerbitzuarekin. Honela azaltzen du
bere bizipena Udal Gizarte Zerbitzuekin harremanetan jarri zen galderaren aurrean:
“Ez, ez nintzen inoiz ausartu. Bada, galdetu ere ez zidaten egin eta nahiago izan nuen
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inori ez esan. Nire seme-alaben aita da eta
pena ematen zidan jendeak jakiteak eta gero
nire seme-alabei zerbait esatea…” ND6
Bestalde, elkarrizketa egin duten emakume batzuek esaten duten bezala, Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuek ez dute beti emakume
bakoitzaren behar bereziei erantzuten, baizik
eta esku hartzeko irizpide homogeneoei erantzuten dietela dirudi. Kasu batzuetan, orobat,
genero-ikuspegi falta eta indarkeria matxistak berarekin dakarren arazo berezien ezagutzarik eza sumatzen da. Horrela, elkarrizketa
egin duten emakumeen eskaera nagusietako
bat Gizarte Zerbitzuak emakumeen eskaeretara eta egoera berezira egokitu beharra da.
Hartara, emakume batek kontatzen du gizarte-langile batek informazioa eman eta baliabide espezializaturen batera bidali beharrean,
garrantzia kendu ziola jasaten ari zen egoerari:
“Herriko Berdintasun teknikariarengana
joan eta entzun zidan, eta berak gizarte-laguntzailearengana bidali ninduen; berarekin
egon nintzen, baina esaten nion gauza bakoitzari garrantzia kentzen zion; ondoren, bere
bikote-harremanaz hitz egiten hasi zitzaidan,
afaritxo bat kandela eta guztiz egitea eta amodiozko gau bat saiatzea gomendatu zidan…”
ND4
Berrogeita hamasei urteko beste emakume batek kontatzen du bere alaba joan
zela Gizarte Zerbitzuetara bere amarentzako
laguntza bila eta gizarte-langileak prestutasun falta nabarmenaz, ez ziola eskatzen zuen
laguntza eman ez zuelako berak eskatu:
“14 urteko alaba gizarte-laguntzailearengana joan zen aitak bera eta ama jotzen
zituela esatera. Eta ni jaitsi eta gezurra esan
nion eta esan nion [gizarte-laguntzaileari],

zuk uste duzu senarrari jotzen utziko diodala?
[Gizarte-laguntzaileak ez zuen gehiago ikertu],
nola bada, berak lanean ikusten ninduen eta ni
lanean ezberdina nintzen. Pentsatzen nuen niri
inork ez zidala ezer igartzen.” ND3
Garrantzitsua da orotariko baliabideak
entzuteko eta, behintzat, lehen bideratze bat
egiteko ondo prestatuta egotea. Zentzu horretan, elkarrizketa egin duten emakumeek Lehen
mailako Arretako Gizarte Zerbitzuei egiten
dieten eskaerarik argienetako bat da orientazio eta babes beharra, indarkeriatik irteteko
egingo duten prozesu osoan zehar. Bereziki
garrantzitsua da egoera irregularrean dauden
eta Gizarte Zerbitzuetara informazio orokor
bila joaten diren emakume etorkinei ematen
zaien erantzuna, erasotzailearengandik aparte
bere bizitzari egin ahal izan diezaioten. Emakume senegaldar bat, elkarrizketaren unean
Bizkaian duela 6 urte modu irregularrean bizi
zena, kexu da Gizarte Zerbitzuetan ez zituztelako bere beharrak artatu:
“Gizarte-laguntzailearengan
joaten
nintzen bakoitzean pentsatzen nuen konponbidea lortu nahi zuela, baina bakean utz nezan.
Beti hitzordua eskatzeko deitzen. (…). “Erantzun zidana ez da konfiantza ematen dizun
edo aurrera egitera bultzatzen zaituen zerbait. Planteatzen dizun lehenengo gauza da
zaila dela paperik ez duzulako.” Toki askotan saiatu naiz eta esaten zidaten lehenengo
gauza zen: paperak ez dituzunez...” ND1
Eta honela amaitzen du:
“Pilota baten antzera sentitzen zara
eta horrek kosta egiten du. Sartu eta ezer
lortzen ez duzula pentsatzea (…) Eta diot
nik, nola irtengo naiz etxetik baliabiderik ez
badaukat, hori da bilatzen ari naizena” ND1
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2.4. JABEKUNTZAKO ESKOLAK
SALAKETARIK GABEKO EMAKUMEEN
BABES GISA
Jabekuntzako eskolak prestakuntza-,
topaketa- eta hausnarketa-guneak dira, eta
emakumeek jasaten dituzten ezberdintasun
eta diskriminaziozko egoerei buruzko kontzientzia sortzea eta horien parte-hartze
sozio-politikoa bultzatzea dute xede.
Baliabide horiek emakumeen jabekuntza bultzatu nahi dute, hau da, gizartea aldatzeko kontzientziazio, ikaskuntza eta tresnez jabetzeko prozesua, eta beste emakume
batzuekiko eta genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeekiko elkartasun-gune
gisa eratzen da.
Elkarrizketa egin eta salaketa jarri
duten zazpi emakumeetatik zazpi ez dira
joan eta ez dute esku hartu jabekuntzako
eskoletan. Beren testigantzek agerian uzten
dute esperientzia hori oso baliagarria izan
zen indarkeriatik irteteko beren prozesuetan; azaltzen dute harrera-talde bat aurkitu
zutela, entzungo zieten eremu bat, beren
testigantza zalantzan ez zela jartzen sentitu
zutela, sinesgarria zela igarri zutela.
Emakume kolonbiar batek gogoratzen
du berdintasuneko zentroan jaso zituen ikastaroak funtsezko pizgarriak izan zirela berarentzat indarkeriazko egoeratik irteteko:
“Azkenean Berdintasuneko Etxeko
ikastaroetara joaten hasi nintzen eta berdintasun-teknikariak emozioak maneiatzeko
gomendatu zizkidan hainbat ikastarotara
eta horrek izugarri lagundu zidan. Horrek
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eta terapiak nire irteera zehazten eta nire
herrialdera itzultzeko estrategia pertsonala
planteatzen lagundu zidatela uste dut.
Beste emakume senegaldarrak Jabekuntzako Eskolan egindako ikastaroan aurkitu zuena deskribatzen du: entzuna izatea
eta sinesgarritasuna. Jabekuntzako Eskola
batera joan zela dio; hura berarentzat topagunea izan zela, eta bertan beste emakume
batzuen bizipenak entzun zituela, familia
duten emakumeek haren laguntza izan ahal
dutela, baina kanpotik datozenek laguntza
behar dutela:
“Babes pertsonaleko ikastaro batera
joan nintzen. Egun bateko ikastaroa izan zen,
baina oso ondo. Bakoitzak sufritu duena kontatzen zuen. Agurtzen ez zuen jendea zegoelako; oso gaizki pasatzen zuen neska dibortziatu bat zegoela gogoratzen dut (…) Ez
dago sufrimendu hobe edo okerragorik. Ez
dago balantzerik. Gainera, familiarekin daudenek familiaren babesa dute, ezberdina da
kanpotik gatozenontzat, bakarrik gaudelako.” ND1
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3. SALATZEN DUTEN EMAKUMEEN ESPERIENTZIA
3.1. SALAKETA-ERAGILEAK

Elkarrizketa egin duten emakumeen
artean salaketa jarri ondoren ibilbide judiziala egin behar izan zutenak, luze itxaron
zuten (gehienek urteak) erabaki hartu baino
lehen. Guztiek bi behar-mota nabarmentzen dituzte salatu aurretik: erasotzailearen
jarrera indarkeria matxistatzat, zerbait salagarritzat, jotzeko gai izatea, eta babes-neurriei buruzko nahikoa informazio izatea.
Berrogeita hamazazpi urteko emakume batek deskribatzen du babesari buruzko
informaziorik ezak dibortzio-demanda eta
salaketa jartzea berandutu zituela.
“Askotan pentsatu nuen, baina beti
uste izan nuen salaketa jarri aurretik bestelako irtenbideak zeudela, berari gertatzen ari
zitzaiona tratatzeko. Jende guztiak “banan
zaitez” esaten dizu baina inork ez dizu modua
azaltzen. Nola egingo dut “aberia bat” ez gertatzeko? Hemen bizi naiz, ingurune honetan,
eta dibortzioaren papera iritsi eta irakurtzen
duenean..., bakarrik zaude zu berarekin.” D16
INDARKERIA FISIKOA EDOTA MEHATXU
JARRIAK “LERRO GORRI” GISA

Emakume gehienek indarkeria psikologikoa “indarkeria matxistatzat”, zerbait salagarritzat, bikotearen tirabirez bestelakotzat,
ez interpretatzeko orduan dituzten zailtasunak eta emakume gehienek indarkeria fisikoaren interpretazio argia oso bestelakoak

dira. Beren erasotzaileak salatu zituzten
emakume askok azaltzen dute indarkeria
-mota horrek ireki zizkiela begiak eta salaketaren eragile argia izan zela. Horrela azaltzen du 33 urteko emakume batek:
“Askotan oihukatzen, iraintzen, bultza egiten zidan, baina jo ninduen lehenengo
aldian, ezetz esan nion neure buruari, niri
tipo batek ez zidala eskua gainean jartzen
semearen aita izan arren, hortik ez nuela
pasatu behar... Gero etorriko zitzaidana zen
ez zekiena... Gero biziko nuen infernua:
deiak, mehatxuak, jazarpena...” D14
INDARKERIAREN GORATZEA: BIZITZA
ARRISKUAN IKUSTEA

Indarkeria psikologiko eta fisikoa luzaroan bizi izandako 50 eta 70 urte bitarteko
hainbat emakume bat datoz esatean eraso
oso larri bat, bizitza ere arriskuan jarri ziena,
identifikatzea izan zela salaketaren eragilea.
Hamabost urteko bere bikote-harremana “jipoi eta iraunez beteriko senar-emazteen harreman konplikatu samartzat” jotzen
duen 56 urteko emakume batek kontatzen du,
urte horietan guztietan zehar erasoak salatzeko asmoa burutik kendu zioten hesiak bere
erasotzaileak hil behar zuela uste izan zuen
egunean erori zirela. Honela azaltzen du:
“… Bainugelatik irten nintzen, lepotik
hartu, altxatu eta esan zidan: “akabatuko zaitut”. Lehiaren ertzean nengoen, gorputz erdia
leihotik kanpora nuela. Ez dakit zaharrenak
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[alabak] bainugelatik horrela irteten ikusi
zuen, izan ere logelatik irten eta esan zion: “Ez,
aita!”, eta askatu ninduen. Baina nik lurrean
ikusi nuen neure buruan. 6. solairutik erorita.
Zintzilik nengoen eta zapatilak erori zitzaizkidan (...) Eta horixe izan zen eragilea. “Honaino”
esan nuen. D9
Eta beste emakume batek ere, 67 urtekoak, bere bizitza arriskuan ikusten hasi zen
egunekoa identifikatzen du oso eraso larritzat, baina bere kontakizunean bere zaintzeko betebeharrei (seme-alabak, aita…)
lotuago dago berorren arriskuari baino.
Horrelaxe azaltzen du:
“Egun batean, horma batetik bestera
bultzatu ninduen, 20 bat metro; beno, eta
gauza gehiago, irain gehiago. Orduan hasi
nintzen pentsatzen “edozein egunetan eskaileretan behera botako ninduela.. eta, zer gertatuko zen seme-alabekin, aitarekin…?” D2
SEME-ALABAK: OZTOPOA ETA ERAGILEA

“Zergatik ez dute salatzen emakumeek?” atalean aurreratu denez, elkarrizketa
egin duten emakume askok aitortzen dute
banatzeak seme-alaben kalterako izango
zela pentsatzen zutelako egon zirela luzeago
indarkeriazko harremanean murgilduta, eta
hori oso lotuta dago arestian ere aipatu den
ikuspegi “familistari”. Hainbat emakume,
alabaina, bat datoz ezartzerakoan salatzeko erabakia justifikatu zuen lerro gorria
seme-alaben aurkako indarkeria izan zela.
Emakume marokoar batek gogoratzen
du inoiz ez zuela salatzea planteatu, urteetan senarraren indarkeria jasan arren. Baina
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egiteko erabakia hartu zuen, semerik zaharrenaren aurkako eraso gogor baten ondoren, seme-alabak arriskuen zeudela uste izan
zuenean. Honela kontatzen du:
“Seme-alabekin sartzen zela ikusi nuenean, beldur nintzen ez ote zitzaien zerbait
gertatuko... nire semetako bat jo zuenean
salatu nuen. Semea te bat egitera joan zen
eta berak [erasotzaileak] debekatu egin zion,
semeak zergatik galdetu zion eta berak jo egin
zuen. Orduantxe joan nintzen Ertzaintzarenagan salatzera. Bilurtuta eraman zuten.” D5
Beste emakume batek gogoratzen du
ez zuela banandu nahi, ezta herrian indarkeriazko harremanaren berri izan zezatela ere,
baina seme-alabak babestu nahian erabaki
zuen medikuari bere lesioen jatorria kontatzea:
“Azkena oso gogorra izan zen semearekin, txikiarekin, sartu zelako (…) Semerik gazteena (orduan 8 urtekoa) gaixotu eta
sofan geratu zen, bazkaltzera etorri gabe.
Orduan, nire senar ohia jaiki, ileetatik heldu
eta mahaira eraman zuen. (…) Bultzatu egin
nuen umea aska zezan, eta hormaren kontra zanpatu ninduen, eta une honetan seme
zaharrenak (orduan 14 urte) ni hartu eta bere
logelara eraman ninduen. “Goazen medikuarenagana, ama” esaten zidan, egun hartan
gogor jipoitu baininduen.” D17
Era berean, erasotzaileek beren
seme-alabengandik banantzeko beldur direnean -askotan mehatxu hori egiten baitiete- erabakitzen dute emakumeek salatzea
edo epaitegiari babesa eskatzea. Seme-alabak erasotzen jarraitzeko tresnatzat erabiltzea oztopo bihurtzen da, baina erasotzaileek egoera horren aurrean izango duten
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jarrerari dioten beldurra ere eragile izan daiteke emakume batzuen esperientzian. Horixe
deskribatzen du emakume batek, bikotekide
ohia salatu nahi ez bazuen ere, egoera Familia Epaitegiari jakinaraztea erabaki zuela, eta
azkenean, ondorioz, salatu egin zuela:
“[Salatzeko] erabakia hartu zuen
semea eraman behar zuela esanez azaldu
zenean herrian. Orduan erabaki nuen bide
zibiletik salatzea. Ez nuen ezer kontatu. Tipo
hura ez zela bere semeaz arduratzen esan
nuen, ez nuen salatu nahi, baina epaileari
kontatu nion uler nintzan. Ez nuen salatu
nahi kausa bat zuelako zain, eta salatzen
banuen okerrago izan zitekeen kausa hori
berarentzat. Epaileak salatzeko esan zidan,
salatzeko modukoa zelako, eta, orduan, bide
penaletik salatu nuen. (…) Eta hori guztia semeagatik egiten ari naiz, ez niregatik.
Semea izan ez banu etxean geratuko nintzatekeen, etor zedila etxera nire bila, korrika
egiteko hankak baititut.” D11
MEHATXUAK ETA JAZARPENA
BANANTZEAREN ONDOREN

Nabarmenak dira, halaber, salaketarik
jartzeko asmorik gabe banantzen diren baina
erasotzailearen kontrolak bizitza normalari
eta lehengoratzeari ekitea eragozten dien
emakumeen kasuak. Emakume horiek, ingurukoek bultzatuta sarritan, salatzeko erabakia hartu zuten jazarpena gelditzeko modutzat. Hona hemen hiru emakume gazteren
testigantzak adibide gisa.
Emakume batek gogoratzen du
banandu ondoren erasotzaileak egunero egiten zion jazarpena eta nola animatu zuten

ingurukoek eta nola, berak eraso haiek
“genero-indarkeriatzat” jo nahi ez bazuen
ere, salatu egin zituen:
“Amak, lagun batek eta lankideek salatzeko esaten zidaten. Kontua da Ertzaintzarengana informazio bila joan eta genero-indarkeriatzat salatu behar nuela esan zidatela.
Nik ez nuen horrela agertzea nahi, eta nahi
nuen bakarra ni bakean uztea zen, berak bere
bizitza egin zezala eta nik neurea; bai, semea
dugu, “baina horrek ez dio ni, egiten dudana,
norekin hitz egiten dudan, uneoro non nagoen
kontrolatzeko eskubidea ematen...” Ni bakean
uztea zen nahi nuen gauza bakarra.” D19
Hogeita bat urteko neska batek gogoratzen du erasotzailearen jazarpena eta
mehatxuak bere familiarenganaino heldu
izanak bultzatu zuela salatzera:
“Ama mehatxatu zuenean, aitaren auto
berriaren eta gure etxearen argazkiak atera
zituenean, esan nuen: “ez ote du honek burua
galduko eta niri zerbait egin (…)” Dena erre
behar zidalako mehatxua egin zidan… aitaren autoaren argazkiak bidaltzen zizkidan eta
dena erre behar zuela esaten zidan.” D10
Elkarrizketa egin zuen beste emakumeetako batek gogoratzen du berak ez zuela
inoiz pentsatu erasotzailea salatzea baina,
banandu ondoren mehatxatzen jarraitu zuela,
eta bereziki semearen pentsioa ez ordaintzeagatik demandatu zuenean. Eta horixe izan zen
eragilea. Honela gogoratzen du:
“Orduan, bahitura-agindua heldu
zitzaionean mezua bidali zidan goizeko bederatzietan, alaba autobusean utzi eta berehala,
“akabatuko ninduela” zioen, mezu eta mehatxu
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mordoa bidali zizkidan. Eta handik ordu erdira
etxean agertu zen, autoarekin harrapatuko
ninduela eta beste gauza gehiago esan zizkidan. Hori jasango ez nuela pentsatu nuen.
Balmasedako Ertzaintzarengana joan nintzen
anaiarekin.” D3
SENIDEEN ETA INGURUKO PERTSONEN
JARRERA SALAKETAREN ERAGILE GISA

Elkarrizketa egin duten emakume
gehienek onartzen dute inguruko pertsona
batzuk laguntza handia izan direla indarkeriatik irteteko prozesuetan. Gogoratzen
dute pertsona horiek, banantzerakoan baino,
salatzeko erabakia hartzerakoan izan zirela
funtsezkoak. Adinaren arabera, emakume
adinduagoen seme-alabak, eta emakume
gazteago edo ertaineko adinekoen anai-arrebak protagonista bihurtzen dira. Emakume gazteengan, halaber, gurasoak izan ohi
dira babes-iturri eta salaketa-eragileak.
Hogeita hamabi urteko emakume
batek gogoratzen du anaiak bultzatu zuela
salatzera:
“Anaiak esan zidan “tira, goazen, hau
azkena da, hau jasanezina da” eta Ertzaintzarenagan joan ginen. Egia esan anaiari esker
izan da, bestela, ez dakit, histeria une horretan bai baina gero atzera egingo nuen. Eraman ninduen eta egin genuen.” D3
Eta 69 urteko beste emakume batek
deskribatzen du nola senarrak fisikoki eraso
zuen lehenengo aldian alabetako bat etxean
zegoela eta poliziari deitzeko berak bultzatu
zuela onartzen du.
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“Heldu ninduen eta nik esan nion “iskanbilarik ez, iskanbilarik ez”. Oihuka hasi zen eta jo
egin ninduen. Nik esan nion bereak egin zuela
alabak ni bultzatzen ikusi zuelako (…). Orduan,
alabak nola bota ninduen ikusi eta haiek (alabek) beti ikusi izan zuten garrasiak eta indarkeria, beti, bere izaera zelako… Baina, pasatu
egiten zitzaion eta ez dakit... Alaba egon ez
balitz ez dakit Ertzainari deituko niokeen.”. D12
Zentzu berean, 52 urteko beste emakume batek, gogoratzen du semea izan zela,
adinez nagusia, aita bere atzetik eskopeta
eskuetan zeramala ikustean, ertzain-etxera
salaketa jartzera joatera konbentzitu zuena:
“Une horretan Ertzaintzarengana salaketa jartzera gindoazela baino ez zidan esan
semeak eta Gernikara eraman ninduen. Ziur
naiz semeagatik ez balitz ni ez nintzatekeela
salaketarik jartzera joango. Izan ere, bidean
“aitak akabatuko nau” baino ez nion esaten
eta berak esaten zidan “ama, ezin zara bizitza
guztian belauniko bizi”. D18
Eta 66 urte emakume batek kontatzen
du semearen laguntzarik gabe ezin izango
zuela indarkeriazko egoeratik irten, eta are
gutxiago, senarra salatu:
“Eta nik ez nekien zer gertatzen zitzaidan... Semeak esan zuenean “inoiz gehiago
ez”, Ertzaintzarengana gindoazela, orduan
bai, orduan konturatu nintzen geratzen ari
zena larria zela eta ez zeukala ni horrela tratatzeko eskubiderik. Baina hain beldur zara,
hain luzaroan bizi zara beldurrez, ezen normala dela pentsatzera ere iristen baitzara
eta ez duzu pentsatzen beste era batera bizi
ahal dela...” D13
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Baina, familia zuzena ez da beti laguntza-iturri. Zergatik ez dute salatzen emakumeek? atalean garatzen den bezala, familiaren babesik eza, ohikoagoa emakume
adinduengan ertaineko adinekoengan baino,
emakume gazteenengan ere igarri da.
Identifikatutako beste konstante bat,
eta litekeena izanda landa-inguruan zurrumurruen presioak larriagotuta egotea, emakume askok lotsagatik, porrot-sentipenarengatik edo baita erasotzaileen aurkako
bereziki aita eta anaien indarkeriazko erantzunen beldurrez, euren familiengan duten
konfiantzarik eza da. Erasotzaileen familia eta ingurua dira, ordea, jasandako indarkeriazko kexak inork baino lehen jasotzen
dituztenak. Eta ingurukoengan jarritako
itxaropenak zapuztu egin ohi dira, inguruko
horiek, bereziki salaketaren ondoren, erasotzailearen alde azaltzen baitira. Horren adibide 23 eta 54 urteko emakumeen ondorengo testigantzak, hurrenez hurren:
“Bere lagunek, amak, aitak eta anaiak
bazekiten. Amak joateko esaten zidan, bai, baina
epaiketan semearen alde deklaratu du.” D11
“Obariokoa gertatu zitzaidanean amaginarrebari ez nion ospitalera etortzen uzten,
berak jakin bazekielako. Inork bazekien eurak
[erasotzailearen familia] zirelako (…) Ez nion
utzi bere semeak eman didan jipoiagatik
nagoelako hemen ospitaleratuta eta gainera
ezin dut esan eta “zuk badakizu eta babeste
ari zara.”. ND3
Familiaren babesik eza inguruko beste
pertsonenak ordezkatzen du, hainbat emakumeren esperientzian, eta, sarritan, erasoak

salatzera bultzatzen dute. Horren adibide 21
urteko beste emakume baten kontakizuna:
“Nola salatuko dut nirekin bizi izan
den pertsona bat… Baina ezin nuen gehiago
egoerarekin. Egun osoa negarrez ematen
nuen, ezin nuen gehiago nire bizitzarekin...
Ezertarako gogorik ez nuen, tortura hutsa
zen niretzat. Nire lagunak esan zidan “hartu
paperak eta goazen Ertzaintzarengana”.
Ertzaintzarengana joan ginen, paper guztiak, mezu guztiak erakutsi nizkien… Berak
bultzatu ninduelako, bestela ni ez nintzen
joango”. D10
Landa-inguruan indarkeria matxistatik irteteko oztopo diren elementu bereziak
deskribatzerakoan aurreratu denez, bizilagunen erantzuna babes txikikoa deskribatu ohi
da. Hala ere, salaketaren aurrean babes falta
horren oso bestelakoak diren erantzunak
daude. Badira izan ere, aurkako edo enpatia
gutxiko jarrera duten bizilagun edo ezagunen kasua, non salatzera bultzatzen baitute
jarraitu beharreko bide gisa.
Horren adibide emakume baten kontakizuna dugu, zeinaren nagusiak lantoki
zuen dendatik kaleratu baitzuen erasotzailearen jazarpenak bere negozioari modu txarrean eragiten ziolako aitzakiapean, baina,
aldi berean, salaketa jartzera eta babes-agindua eskatzera bultzatu zuen. Honela kontatzen du:
“Nire nagusi ohia izan zen. Berak esan
zidan ezinezkoa zela… eta suhia ertzaina zela
esan zidan: “19:00etan zain izango dituzu
ertzain-etxean eta han salaketa jarri, eta lekukorik behar baduzu, ni lekuko naiz”. Eta horrela
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jarri nuen salaketa urte betez gelditu gabe ibili
ondoren, etengabeko jazarpenaren ostean…
baita ospitaleko atean ere, “puta bat zarelako, ez dakit zer badakit zer…”, nik ezin nuen
gehiago. D8
Badira izan, baita ere, salaketa jartzeko behar zuten eragilea eta laguntza profesionalengana jo zuten emakumeak. Eta
horren adibide, 54 urteko emakume baten
testigantza:
“[Udaltzainaren izena] esan zidan,
jakina, ez ninduela salatzera behartzen. Baian
barregarria izan zen esan zidalako: “urtebete ematen dizut eta urtebetean hemen
egongo zara salatzen”. Nik esan nion: “kafe
bat ezetz”. Eta ordaindu behar izan nion”. D9
3.2. EMAKUMEEN BEHARRAK
SALAKETAREN UNEAN

Salaketa jarri zuten emakume gehienek esaten dute azken erasotik gertuko
unean egin zutela, prestakuntza psikologikorik gabe eta laguntza gutxi edo inolakoarekin. Hainbat emakumek onartzen dute
prozesu penalari aurre egin behar izan ziotenean bizitzen ari ziren egoera emozional
zailak oinaze erantsia eragiteaz gain, kalte
egi zien beren eskubideak defendatzerakoan.
Zentzu horretan, eraso baten ondoren larritasun- eta nahaste-egoeran salatzera joan
zen emakume bat ziur da bizi zuen egoera
emozionala oztopo izan zela prozesu judizialean arrakasta izateko:
“Pijamatan joan nintzen, abuztua zen,
eta sartu baino lehen ertzain-etxearen eraikinaren inguruan bira mordoa egin nituen
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autoarekin (...) oso urduri nengoen, izututa, beldurrez, kontatzen hasi nintzen. Eurek
[ertzainek] galdera asko egiten zizkidaten, ni
txundituta nengoen... (...) Hurrengo egunetan
pertsona ere ez nintzen. Deitu baino ez zidan
egiten non nengoen jakiteko. Jakina, Ertzaintza berarekin harremanetan jarri zen eta esaten zitan ‘zer egin duzu, zoro hori?’. (…) Ez zuten
kondenatu, nola ez, abokatuak akordio batera
iritsi ziren!, nik hori egiterik banu, ez zen gauza
bera izango. Lasai egon izan banintz, gaur
nagoen bezala, urruntzeko agindua eta beste
gauza batzuk lortuko nituzkeen…” D1
Beste emakume batzuek, egoera
emozionala zela-eta, informazioa eta prozesu penalaren inguruko oro ulertzeko izan
zuten zailtasuna gogoratzen dute, esku hartzen duten instantziek zirkunstantzia hori ez
omen dutelarik behar beste kontuan hartzen:
“Ertzain-etxera bidean ez duzu ezer
pentsatzen; zu akabatzeko duzun beldurrean
baino ez. Semeak salaketa jartzera joan behar
nuela esan zidanean ez nuen ezertan pentsatzen, joanda bezala nengoen gertatu berri
zen guztiagatik (mehatxuak, beldurra, basoan
ezkutatu, hotzez dardarka egon otsailean
manta batez estalita...). Semeak eraman ninduen, eta kito.” D18
“Kontua ez da zuk agian ulertzen ez
duzun hizkuntza hitz egiten dutela, zure
egoera emozionala ondo ez dagoela baizik.
Orduan, den-dena ez duzu ulertzen emozionalki gaizki zaudelako.” D9
“Salaketa bat jarri nuenean dena
kontatu zidaten baina nik ez nuen ezertxo
ere ulertzen. Gauzak pasa ahala jabetzen
nintzen gauzez, baina galduta nengoen,
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zalantza pila neuzkan. Beldur nintzen, ondo
egiten ari naiz ala ez?, damutuko naiz,
atzera egingo dut? oso egoera gogorra zen
niretzat.” D10
“Ertzainak esaten dizu: “abokatu bat
etorriko da, zure eskubidea delako, eta bere
aurrean deklaratuko duzu. Bortxa eta eskumuturrekoa ere eska dezakezu”. Une hartan zertaz
hitz egiten ari zitzaidan ere ez nekien, hain izututa nengoen. (…) Gainera, hainbeste urtetan
beldurturik bizi ondoren, ez duzu nork edo nola
lagundu ahal dizuten, baizik eta bera ez haserretzeko zer egin ahal duzun. Orduan ere horretan baino ez nuen pentsatzen: “eskumuturrekoa
hartzen badut haserretu egingo da”. (…) Eskaintzen dizuten guztiari baietz esaten diozu, baina
ez dakizu zer egiten ari zaren.” D18
Emakumeek oinarrizko hiru behar
planteatzen dituzte salaketa jartzeko unean:
joaterakoan bizi den egoerarako moduko
informazioa, laguntza eta babes-bermeak.
INFORMAZIOA ETA AKONPAINAMENDUA
IZATEKO BEHARRA

Elkarrizketa egin duten emakume
gehienak bat datoz prozesu judiziala ulertzeko zailtasunak izan zituztela diotenean
eta gogoratzen dute salaketa jartzera joan
zenean hutsune handiak zituela prozedura
zituen eskubideei buruzko informazioaren inguruan. Horrek, une emozional zailari
lotuta, informazio zehatza eta egoerara egokitua izateko beharra sortu zuen.
2009an, 20 urtez indarkeria jasaten
bizi ondoren, azken erasoa salatu zuen emakume batek gogoratzen du salatu aurreko

urtean urratsa seguruago hartu ahal izateko
informazioaz jabetzen joan zela:
“Eman beharreko urratsei buruzko
gehiago bilatu nuen. Mundu hori nola doan
ez dakizunez, nora joan ez dakizunez, nori galdetu ahal diozun ez dakizunez, [erasotzaileak]
jakingo duen ala ez, jakiten badu zer gertatzen
den, oso… da. Ondorioen beldur zara.” D9
Beste emakume batek honela hitz egiten du prozesu penalari buruzko informaziorik ezaren inguruan:
“Ez nekien ezertxo ere. Ez nekien zer
egin behar nuen. Ertzaintzarengana heldu
eta esan nuen: “orain zer egin behar dut?”
Ofiziozko abokatua jarri zidaten, nik ez
nekien ezer, ezertxo ere ez.” D10
Berrogeita hamabi urteko beste emakume batek prozesu judizialaren kostuaren
inguruan zituen zalantzak gogoratzen ditu:
“(…) Gero abokatuari nola ordainduko
nion kezkatzen ninduen, inork ez dizu esaten nola funtzionatzen duen ezerk. Egia da,
orobat, hasiera batean artatu ninduen abokatuak ere ez zidala azaldu zerbitzu hori ez
dela ordaintzen. Baina nire zalantza zen zein
gastu zituen prozesuak, salaketa jarri ondoren, etxeko sarrailak aldatu… Azkenean kontratatzen duzun abokatuak gomendatzen
dizu zer egin behar duzun, zein aldaketa
egin… Inork ez zidan gastuen berri eman,
ezta defentsako abokatuari buruz ere…” D18
Berrogei urteko emakume baten testigantza ere jasotako informazioren gabezien
adibide da, poliziak eman zion informaziotik
bere aurkako salaketa bat zegoela ondorioztatu zuela gogoratzen baitu:
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“Ertzaintzak ohartarazi zidan salaketa
bat eta epaiketa azkar bat zegoela, eta nik
neure aurka zela ere pentsatu nuen. (…) Abokatu bat zegoen, ez kezkatzeko esan zidan.
Epaiketan konturatu nintzen epaiketa ez zela
nire aurka, ordura arte ez nintzen jabetu. Bera
handik zebilen, bere abokatuarekin eta niri
puta deitzen entzun nion. Ni gertaeretatik
ezein unetan ez nengoen buru-argi.” D1
Eta emakume horrek behar laguntza
izateko beharra azpimarratzen du funtsezkotzat ibilbide polizial eta judiziala hobetzeko:
“Epaiketara joan nintzen eta bakarrik
joan nintzen, ez dakit zergatik, zabuka bezala
nenbilen, ez nintzen ezertaz jabetzen. Norbaiten orientazioa behar nuen, gauzak ondo
azaltzea, laguntzea (...) Laguntzen eta zurekin
dagoen norbait.” D1
Indarkeria hogei urte luze jasan ondoren senarra salatzea erabaki zuen beste
emakume batek ere sentitutako bakardadea gogoratzen du eta laguntza behar zuela
onartzen du:
“Oso zaila izan zen niretzat, oso gogorra izan zelako Ertzaintzarengana salatzera
eta hurrengo egunean Epaitegira joatea, eta
Ertzaintzari esatea beste gela batera eramateko berarekin topo ez egiteko. Ondoren, handik egun batzuetara, Bilbora, psikiatrarengana
eta gizarte-zerbitzuetara joateko deitu zidaten txostena egin zezaten. Bakarrik joan nintzen (seme-alabak lanean zeuden); hori bai,
faltan bota nuen baten bat ondoan eramatea
ez nekielako zer egin. Bilbora heldu nintzenean
harri eta lur nengoen, Epaitegiraino jaitsi behar
nuen eta ez nintzen gauza, leku guztietara
begiratu eta burusoil bat ikusten nuenean bera
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zela pentsatzen nuen, beldur nintzen... beldurra ez zen salatu izanagatik, urteetan barruan
eramandako beldurra baizik, jakina, dena oso
berria zen.“D2
Emakume gazte batek, prozesu judizialari buruz galdetzean, laguntza falta aipatzen
du aurkitutako oztoporik handien gisa eta
honela erantzuten du:
“Laguntzako profesionala behar nuen.
20 urterekin zeure burua horrelako egoera
batean aurkitzea, egiten ari zarena ondo
dagoen ala ez ere ez dakizu. (…) Zortea izan
nuen, nire lagunak gizarte-langilea ezagutzen zuelako eta nirekin etorri zelako eta
azaldu egiten zidalako… Nik ez nekien ondo
egiten ari nintzen ala ez, eta hori funtsezkoa
da laguntza bat. D10
Eta, azkenik, giza hilketaren saiakuntza salatu zuen beste emakume batek gogoratzen du laguntza emozionala behar duzula
ertzain-etxera heldu eta lehenengo orduetan.
Ordu eta erdi egon behar izan zuen abokatuaren zain eta esaten du momentu horretan
laguntza emozionala behar zuela:
“Amaigabea egiten zaizu abokatua
etorri arte zain zauden tartea, eta 5 minutu
badira ere orduak bailiran pasatzen zaizkizu.
(…) Edozertaz, ez du axola eguraldiaz bada
ere edo horretaz agian, hitz egiten dizun
norbaiten beharra sentitzen duzu, husteko
beharra duzulako.” D9
BABES BEHARRA

Emakumeek salketa jartzeko unean ziur
sentitzeko planteatzen duten beste beharretako bat babes-bermeak dira. Elkarrizketa
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egin duten emakume gehienek diote salaketa
jartzerakoan erasotzailearen errepresalien
beldur izan zutela. Batzuek gogoratzen dute
bizitza galtzeko beldurra ere sentitu zutela.
Zentzu horretan adierazgarria da emakume
baten testigantza, zeinaren erasotzailea
berarekin ezkontzeagatik espainiar nazionalitatea lortzeko prozesuan zegoen:
“Begira, hori guztia apirilean gertatu
zen eta maiatzean nazionalitatea lortzeko
zain zegoen nirekin ezkondu izanagatik. Eta
pentsatu nuen, hori gertatzen bada akabatu
egingo nau, akabatu egingo nau. Nik motxila
bat neraman beti bizkarrean, atzetik agertu
eta akabatuko ninduela pentsatzen nuelako,
zen… Eta ni pertsona beldurtia izan gabe!
Baina beldur handia sentitu nuen, ez nintzen talde handietan nahasten, neure buruaren kontrola izan ahal nuen lekuetan egoten
nintzen.” D7
Beste bi emakumek erasotzailearen
litezkeen errepresaliei zieten beldurra eta
ertzain-etxera heldu zirenean prozesuarekin
aurrera egin ahal izateko Ertzaintzari eskatutako ezinbesteko babesa gogoratzen dituzte:
“Asteburu batean azokara joan izanaz
baliatuz, [udalerriko izena] ertzain-etxera
joan nintzen eta eskatu nien gauza bakarra
izan zen azokatik itzultzean ez uzteko etxean
sartzen. Sartzen uzten bazioten, ertzain-etxera joan nintzela jakina… pentsatu ere ez
dut egin nahi…” D16
“Ertzain-etxera heldu nintzenean behin
eta berri esaten nien: “akabatuko nau”. Eta
artatzen ari zitzaidan ertzainetako batek esaten zidan: “hemen ez da emakumerik hil, beraz
lasai”. Horrela hasi zen nire prozesua.” D18

3.3. SALAKETAREN ONDOREN ESKU
HARTZEN DUTEN INSTANTZIEN
JARDUKETAREN BALORAZIOA
POLIZIAREN ARRETA ETA BABESA

Bereziki Ertzaintzaren ardura da Euskadin indarkeria matxistaren biktimak direnen arreta eta babes poliziala. Hala ere,
dokumentatutako hainbat kasuetan frogatzen da, aipatu autonomiako polizia-kidegoa
etengabe ez dagoen udalerri txikietan, hain
zuzen ere, Udaltzaingoak rol aktiboagoa hartzen duela emakumeen arreta eta informazioan.
Horren adibide dugu, laguntza ematerakoan udaltzain baten inplikazio eta jarduera bikaina islatzen duen emakume baten
kasua. Kasu honek, aldi berean, polizia-kidego bien arteko koordinazioa hobetzea
aholkatzen du horrelako jarduketak erakundeen aldetik koordinatuta egon daitezen eta
agente bakoitzaren borondatearen eta inplikazio pertsonalaren esku gera ez daitezen:
“(salaketa eragin zuen erasoa baino
urtebete lehenago) hemengo, Udaltzaingoaren Ertzain-etxera etorri nintzen, ez ondo ez
nengoela baino ez nuen esan, jo egin ninduela, baina ez nuela salatu nahi eta ea zer
egin nezakeen. Eta [udaltzainaren izena], polizia honekin zorretan nago, zor diot.... ez dakit,
zuzenean gizarte-laguntzaileari deitu zion
eta hark psikologoarenagana bidali ninduen…
Behar izan nuen une zehatzean, salaketa
jarri nuenean, ez nekien non jarri behar nuen,
eta hona, Udaltzaingoarenagana etorri nintzen, baina beste pertsona bat zegoen. Egunen
batean bere laguntza beha banuen deitu ahal
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nuela esan zidan [udaltzainaren izena] galdetu
nuen. Jai zeukan egun hartan. Esan zidaten:
“bada, hemen ezin duzu salaketa jarri, [udalerriaren izena] jarri behar duzu, (Ertzaintzarenean)”. Baina nik handik mugituko ez nintzela
esan nuen. Banekien handik irteten nintzen
unean damutuko zitzaidala. (…) Deitu zioten,
eta berarekin hitz egiteko aukera eman zidaten.
Ezergatik ez arduratzeko esan zidan, konponduko zutela. Taxi bati deitu zioten eta Durangora eraman ninduen. Berriz ere hitz egin nuen
berarekin eta esan zidan: “ez zaitez ezertaz
arduratu, nire kontura” (taxia ordaintzea).” D9
Ertzaintzaren jokabidearen balorazio
orokorra
Elkarrizketa egin duten emakume
gehienek oso positiboki baloratzen dute
Ertzaintzaren jokabidea, baia salaketa izapidetzerakoan, bai jarraipenaren eta babesa
emateko prozesuan. Salaketa jarri zuten 19
emakumeetatik hiruk baino ez dute negatibotzat jotzen Ertzaintzarekin harremanetan izan zuten esperientzia. Poliziaren arretaren ezaugarrietatik baloraziorik handiena
merezi dutenen artean honako hauek nabarmentzen dira: emakumeek bizi izaten ari
diren egoera ulertzea, enpatia, tratu atsegina, espezializazioa eta salatzeko erabakia
sendotzen laguntzea.
Horren adibide honako testigantza
hauek ditugu:
“[udalerriaren izena] Ertzaintza, bikain
(…) harrituta utzi ninduen dena zein ondo
gidatu zuten ikusteak. (…) Oso ondo, zu zauden mailan jartzen dira. Urduritasuna, bizitzen
ari zaren egoera.” D3
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“Horretan lan egiten duten pertsonak
dute, oso ondo. Izapideetan egon dira, eta
gero telefonoz deitu zidaten. Eurekiko harremana oso ondo, jende jatorra, bata zein bestea. Epaiketara joan ginean biak egon ziren.
Jende bikaina, oso-oso ulerkorrak...; entzuten,
esaten dizute… Eta beti esaten didate: “badakizu hemen gaudela, badakizu hemen gaudela, edozertarako”. Han (epaiketa egunean),
zure alde zeudela jakitea oso ona da.” D4
“Ertzaintza oso adi zeuden nirekin,
bikain. Gaztea nintzenez, etxera etortzen
zitzaizkidan bila eta maitasun handiz tratatzen ninduten.” D11
Beste emakume batzuek agenteen
ulermena gogoratzen dute, beren behar
pertsonalen araberakoak izan baitzen hain
erantzuna. Zentzu honetan, erasotzailearen
litezkeen errepresalien beldur salatu zuen
eta poliziari salaketaren jakinarazpena atzeratzeko eskatu zion emakume baten testigantza nabarmentzen:
“Ertzaintza bikain (…) salatu nuen
baina esan nien, arren, asteburuaren ondoren jakinarazteko nik handik alde egiterik
izan nezan, han harrapatuz gero, akabatuko
ninduelako. Jakinarazi behar ziotela esaten zidaten beraiek, salatuta zegoela. Baina
itxaron egin zuten, errespetatu egin zuten,
horrela egin zuten, eta alde egiteko denbora
izan nuen.” D7
Poliziaren arreta salaketaren unean
Tratua, informazioa eta bestelako
zerbitzuetara bideratzea dela-eta, elkarrizketa egin duten emakume gehienez oso
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positiboki baloratzen du Ertzaintzaren jokabidea salaketa jartzeko izapidean zehar.
Jasotako tratu onaz gain, emakumeek espezializatutako polizien laguntza izan zutela
onartzen dute, hau da, beraiek horrelakotzat
jo ez zituzten jokaerak genero-indarkeriatzat “irakurtzen” dakitenena. Zentzu horretan, 65, 40 eta 57 urteko hiru emakumeren
testigantzak nabarmentzen dira, izan ere,
indarkeria matxistatzat bizi izandako esperientzia zela jakin gabe salatu dutela onartzen dute eta Ertzaintzak lagundu zien testuinguruan jartzen eta indarkeria matxista
izendatzen:
“Ertzaintzarekin oso ondo, esperientzia oso ona, galderak, hitz egiteko modua,
nirekin erabilitako hizkera, oso ondo. Gogoan
dut batek esan zidala: “eta zuk, zenbat denbora duzu kafe bat hartzeko” Noiz bizi zara
pixka bat?” D2
“Laguntza eske joan nintzen Ertzaintzarenagan, ez gertatzen ari zitzaidana genero-indarkeria zela pentsatuz… Haiek (agenteak) genero-indarkeriari lotzen hasi ziren
eta salaketa jarri behar nuela esaten.” D1
“Ertzain-etxera joan nintzen. Hitz egiten hain atsekabetua ikusi nindutenean esan
zidaten: “tratu txarren abokatuari deitu
behar zaio, hauek tratu txarrak direlako”.
Seme-alabekin joan nintzen ertzain-etxera,
ezin nuelako gehiago jasan, dirua kendu
zidan, maila guztietakoa zen tratu txarra, eta
ezin izan nuen gehiago.” D16
Beste bi emakumek, salaketa jarri
zuten egunean emandako informazioaren
kalitatea, jasotako tratu ona eta eskainitako
babesa nabarmentzen dute. Honela kontatzen dute:

“Guztiari buruzko oso informazio zabala
eman zidaten, nituen laguntzei buruzkoa…
Oso ondo portatu ziren, telefono bat eman
zidaten ikusten banuen sakatzeko.” D8
“Salaketa jarri nuenean, dena kontatu
nion neskari [ertzaina]. Kontatzen ez nintzen
eroso sentitu, baina inoiz ez naiz eroso sentitzen kontatzen dudanean. Baina lagunduta
bat, lagunduta sentitu nintzen eta ondo tratatua.” D11
Eta beste batek poliziaren tratu ona
nabarmendu eta beste erakunde profesionalengana bideratu zutela kontatzen du,
bereziki abokatuaren laguntza, baina baita
laguntza psikologikoa ere:
“Oso ondo. Ni oso ondo tratatu ninduten. Gertatu zitzaidana azaldu nion eta esan
zidaten: “epaitegira deituko dut ofiziozko abokatua eskatzeko. Hemen daukat honako hau,
eta honokoa geratzen zaio...” D9
Baina, poliziaren jokabide txarraren
esperientzia kontatzen duten hiru emakumeren testigantzak ere jaso dira. Emakume
horiek diote salaketaren unean informazio eskasa eta beren beharretarako laguntza urria eman zietela. Emakume bat kexu da
Ertzaintzak eman zion informazioak itxaropen faltsuak sorrarazi zizkiolako:
“Gogoratzen du eskumuturrekoa eskaini
zidatela, baina egiaztatu ahal izan dudanez, ez
da hain erreza ematea [epaitegian]. Ez dizute
besterik gabe ematen. Ez du horrela funtzionatzen. Izan ere, nire bikotekide ohiaren bost
agindu-urratze pairatu behar izan ditut, informazioa nire kasa bilatu behar izateaz gain,
inork ez zidalako ezer esaten ertzain-etxera
lehen aldiz joan nintzen hartan eskaini zidaten eskumuturrekoaz.” D18
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Eta emakume berak negatiboki baloratzen du Ertzaintzak abokatua izateko eskubideari buruz emandako informazioa:
“Inork ez ditu esaten salaketaren egunean duzun abokatua egun horretarako baino
ez dela. Uste dut informazio hori emakumeei
eman behar zaiela. Zeren eta, ados, hara zoazenean Ertzaintzak deitzen dio abokatuari,
baina epaiketa azkarrerako ofiziozkoa izango
duzu, baina, gero? Nire kasuan, nomina nuenez, ez zitzaidan ofiziozkoa tokatzen.” D18
Beste emakume batek gogoratzen du,
salaketa jarri aurretik, abokatu batekin hitz
egitea eskatu zuela prozedurari buruz zituen
zalantzak argitzeko, baina poliziak ez zuela
eskaera hori artatu, salaketa jartzeko baino ez
zion esan, bestela beraiek egingo zutela. Azkenean beraiek egin zuten. Honela kontatzen du:
“Nik galdetzen nuen zer gertatuko zen
salaketa jartzen banuen, abokaturik zegoen…
Eurek esan zidaten abokatua etortzeko salatu
egin behar nuela. Baina, jakina, beldurra ematen zidan salaketa jartzea, babestuta egongo
nintzen jakin nahi nuen. (…) Segurtasunaren
sektorean lan egin zuen berak eta arma bat
zegoen etxean. Berak esan zidan asko bidaiatzen zuenez eta etxean bakarrik egoten nintzen, txalet antzeko oso etxe handian, arma
nire segurtasunerako zen. Ertzainak esan
zidan nik salaketa jarri ezean, beraiek jarriko
zutela ofizioz, nik ez nuen nahi oso beldur nintzelako, ez nintzen ziur sentitzen eta oihukatu
ere, oihukatu nien. Beraiek ofiziozko salaketa
izapidetu zuten.” D1
Eta horietako hirugarrenak arras birbiktimazitu zuen tratua deskribatzen du,
salaketak sinesgarritasunik ez zuelako:
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“Ertzain-etxean egon nintzen lehen
aldiz gizon batek artatu ninduen, Jaungoikoari
esker orain ez dagoela.. Ez naiz inoiz ahaztuko,
bigarren aldian negarrez irten bainintzen handik. Nire bikotekide ohiarekin egon zela eta oso
pertsona jatorra iruditu zitzaiola esaten hasi
zitzaidan eta zalantzan ere jarri zuen gertatutakoa, arrazoia norena zen ez zekiela esaten.
Berarekin hitz egiten egon zelako eta pertsona
ona iruditu zitzaiolako, Hirugarren Munduari
laguntzeko lan egin nahi zuela ere esan ziolarik… Nola hitz egin ahal dizu horrela auzitegiko medikuaren bi txostenak, nire bikotekide
ohiarena eta nirea, ezagutzen dituen pertsona
batek? D16
Azkenik, hobetu daitekeen poliziaren
jokabidearen atalean, herri txiki eta gaizki
komunikatu baten bizi den 65 urteko emakume baten kasua sar daiteke. Emakume hori
mendekotasun handikoa zen aita laguntzeko
ardura zuenez, murriztuago zeukan, oraindik,
mugitzeko ahalmena. Indarkeriazko 15 urteren ondoren, salaketaren unea “egin dudan
gogorrena” bezala gogoratzen du “eta are
gehiago pertsona maite denean eta seme-alabengatik denean.” Eta Ertzaintzaren erantzuna izan zela salaketa jarri gabe joaten
uztea:
“Han gutxienez bost orduz egon behar
nuela esan zidaten, gero genero-indarkeriaren abokatua etorriko zela ni laguntzera eta
nik, aita nire kargura neukanez, egun horretan ez nuen salatu. Etxera nindoala esan
nien, aitarekin nagoela, nagusia dela. Handik egun batzuetara semea etortzen zenean,
kanpoan baitzegoen lanean, itzuliko nintzen
autoa izango nuelako”.
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Nabarmentzekoa, orobat, 69 urteko
beste emakume baten kontakizuna, 40 urtez
erasoak sufritzen egon ondoren, ertzain-etxera joan eta Ertzainak ez ziolako salaketa
jaso. Mediku batengana lesioen partea egitera joateko esan eta ez zioten anbulatoriora
lagundu, salaketa jartzeko asmoa joan ahal
zitzaiolarik:
“Ezer baino lehen anbulatoriora joan
behar nuela esan zidaten eta gero salaketa
jarri. Ez zidaten aukerarik eman, oso zorrotzak izan ziren egin behar nuenarekin. (…)”
D12
Arriskuan dauden emakumeak babestea
Kasuak babestu eta jarraitzeko
Ertzaintzaren lanari dagokionez, elkarrizketa
egin duten emakumeek, oro har, oso positiboki baloratzen dute lan honetan diharduten ertzainen tratua eta dedikazioa. Adibide
gisa, beren kasuak “arrisku handikotzat” sailkatuak izan ziren emakumeek honela hitz
egiten dute jasota babesaz:
“Astero deitzen zidaten zer moduz nengoen galdetzeko…, etxe azpira etortzen zen
auto bat lanera nindoan tren-geltokiraino
laguntzera… Bai, egia esan oso ondo portatu
ziren. Polizia behean zegoela ikusten… Gaur,
artean, deitu egiten didate, oraindik salaketak
jartzen jarraitzen dudalako.” D8
“Ertzaintza egun osoan egoten zen
hemen, itxura denez, arrisku handiko biktima
sailkatu ninduten (…) [ertzainen izenak aipatzen ditu] hona etorri ziren, etxera, beraiek
egin zuten jarraipena, baita urruntzeko agindua amaitu ondoren ere. Egia esan, bikain
egon ziren. Jakina, bakarrik bizi nintzen eta

ertzainen auto bat nuen hor aurrean goizero.” D7
“Hilabete eta erdiro deitzen didate
nola nagoen galdetzeko. [Izena aipatzen du],
ertzaina, zer moduz nagoen galdetzeko deitzen dit eta oso ondo.” D11
Beste emakume batek nabarmentzen
du zein garrantzitsua izan zen bera babesteaz arduratzen ziren ertzainak epaiketa
egunean bertan egotea:
“Egun horretan esan zidaten ertzain-etxean hurrengo egunean izango zela epaiketa. Ertzainen batekin joan nahi nuen galdetu zidaten; nik baietz esan nuen, nola ez,
ez nuen inondik inora bera aurkitu nahi. (…)
Ertzaintzak eraman zituen paperak epaitegira… Nik epaiketa egunean ez nuen ez lo,
ez ezer egin, jakin ere ez nekielako zer egin
behar zidaten, zer esan behar zidaten..., oso
urduri nengoen.” D10
Eta salaketa kendu zuen beste emakume batek gogoratzen du, bere kasua epaiketan itxita gelditu eta hilabeteetara bere
egoeraren jarraipena egiteko poliziak erakutsi zuen interesa :
“Tratu txarren salaketa kendu banuen
ere, Ertzaintzak deitzen jarraitu zuen sei
hilabeteez ezer gertatu zen, ondo nengoen... galdetzeko, oso jatorrak. Deitu zidaten azken aldian azaldu zidaten kasu itxita
gelditzen zela, baina ezer gertatuz gero deitzeko.” D17
Emakumeek egindako bi kexak,
berriz, arriskua egon daitekeen beste udalerri batzuetara joaten direnean babesa bermatzeko poliziaren koordinazioari eta erasotzaileak gailu telematikoen bitartez
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kontrolatzeari buruzkoak dira. Babesik gabe
sentitu ziren egoerak kontatzen dituzte bi
emakumek:
“Ertzaintzak behin ez zuen ondo egin.
Ohartarazi nien Bilboko pisura joan behar
nuela gauza batzuk hartzera, senarra bertan
zegoela, eta heldu nintzenean ez zegoen inor.
Protokoloa bete behar nuelako abisatu nuen;
abisatu nien baina, heldu nintzenean, Ertzaintza ez zegoen. Etxera itzuli nintzenean deitu
eta inor ez zegoela esan nien… ez dakit zer
gertatu zen, baina han ez zegoen inor...” D12
“Jarraipena egiten duen beste ertzain
bati azalpenak eskatu behar izan dizkiot alarmak jo izanagatik, baina ez du jakin. Eta amorratu egiten naiz, ezer egiten ez dutela ikusten dudalako. Ez dira jaramonik egiten ari, eta
inork ez du ezer egiten!” D16
Eta, zentzu berean, bi emakumek babes
-neurriek beren bizitzan izan duten eragina
kontatzen dute. Lehengoak, halaber, neurri
horiek adin txikiko semearengan izaten ari
diren eragin kaltegarria aipatzen du, bereziki
landa-ingurunean, eta bigarrenak horrelako
neurriez kontrolatuta nor sentitzen den. Biek
ere uste dute kontrolpean erasotzaileak egon
beharko lukeela eta ez eurek:
“Ni ala hura zelatatu behar duten ere
galdetu diet, eta ‘zu babesten zaituzte’ erantzun didate. Baina azkenean zelatatuta sentitzen dena neu naiz. Horrek ere gogaitzen
nau. Haurra hasi da, hasi: ‘Ama, polizia, ikusi,
polizia!’. Eta alde batetik eskertu egiten dut,
baina bestetik nekagarria da. Patruila pasatu
ondoren jendea zuri begira ere ikusten duzu.
Denek gogorarazten dizute, nola edo hala,
zuregatik dela.” D19
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“Sakelako bat dut, Bortza, eta beti Bortzarekin joan behar dut, Bortza hemen eta
han, kargatu Bortzaren bateria... beti ardura
horrekin. Nire iritziz, beraiei jarri beharko
zieten txipa zakurrei bezala, eurak baitira
oker jokatu dutenak... Ez dakit, sakelakoarekin erabat delinkuente sentitzen dut neure
burua.” D11
Emakume batek poliziak erasotzailea
kontrolatu eta zaintzeko erabiltzen dituen
neurriei buruz planteatutako informazio
ezari buruzko kexa ere nabarmendu behar
da. Bere burua babesteko neurriek eragin
handia zuten emakume horrengan. Honela
azaltzen du:
“Ni lanetik etxera zihoazenetakoa nintzen. Erostera eta etxera. Ez nintzen kafea hartzekoa. Ez, ni ondoen etxean nengoen, atea
itxi, barrutik sarraila bota eta banekien inor
ez zela sartuko. (…) beraiek zelatatuko balituzte biktimak jakin beharko lukeela uste dut
Niri esan zidaten, esan, kontrolatuta zegoela
eta ez zirela uniformearekin zihoazen poliziak,
kale-jantzian baizik. Baina, nortzuk dira? nortzuk? Zeren eta niri esan balidate, begira, tipo
hau eta beste hori, kalean ikusten dituzu, eta
zelatatzen daude. Niri ez didate inoiz esan
zeintzuk ziren eta zeintzuk ez. Bai, zaintzapean zutela esan zidaten. Izan ere, beldurturik jarraitu arren, esaten duzu: “beno, badakit
badaezpada norbait dagoela”. D9
Emakumeek babes-neurrien eraginkortasuna ulertzeko modua “Epaitegien
esparruan” garatzen da zehaztasun handiago, kexak gehienak erasotzaileek urruntzeko agindua eta komunikatzeko debekua
haustearen ondoriozko zigorgabetasunaren
ingurukoak direlako.
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ABOKATUAREN LAGUNTZA

Indarkeria matxista salatu eta elkarrizketa egin duten emakume guztiak, bat
izan ezik, harremanetan egon Genero-indarkerian espezializatutako ofiziozko txanda
izeneko abokatuekin, bai komisarian lehen
laguntza jasoz edo, batzuetan, gainera, prozedura judizial osoan zehar. Haren testigantzak, tratuari nahiz laguntzaren kalitateari
buruzkoak, oso heterogeneoak izan arren,
tratu desegokia eta jokabide kaskarra azaltzen duten kontakizunak dira nagusi.
Alderdi horiek baloratu aurretik esan
behar da, elkarrizketa egin duten emakumeen artean, egoera ekonomiko zailean dauden emakumeei doako justizia ematerakoan
oztopoak nabarmentzen dituzten esperientziak hauteman dira. Eta hori oso elementu
garrantzitsua izan zen erasotzailearen aurkako prozedura penala baztertzea erabaki
zuen eta elkarrizketa egin duen emakume
batentzat.
Ondoren, bere kargu bi seme-alaba
dituen 43 urteko emakume bat, doako justizia eskatu eta ukatu ziotenean, abokatuaren
laguntza ordaindu ahal izateko pasa zituen
zailtasunengatik kexatzen da:
“Gaur egun banantze-prozesuan
gaude, baina ofiziozko abokatua ukatu
didate. Lanbideren laguntza jasotzen ari
naiz, eta hiru ordu baino ez dut lan egiten
(astean 15 ordu). Horregatik gizarte-laguntzailearekin egon nintzen aurreko hilean,
laguntza jasotzen jarraitzeko bananduta
egon behar dudalako, eta ulertzen dut, baina
ezin dut abokatua ordaindu. Beste aukeraren
bat, zerbitzu hau ematen duen elkarteren

bat zegoen galdetu nion, eta ezetz erantzun
zidan, ordaindu egin beharko nuela. Paper
batzuk eman zizkidan abokatu bati aurrekontua eska niezaion eta esan zidan: ‘zerbait
dakizunean deitu eta larrialdiko laguntza
eskatuko dugu abokatua ordaintzen laguntzeko’. Hori izan zen bere erantzuna.” D17
Eta erasotzailearekiko harremana hautsi ondoren, biek ere abeltzaintza-ustiapen
izanda berak uko egin zuela, oso egoera prekarioan geratu zen emakumeak honako hau
dio: “hilabete batzuetan semeari jaten ematekorik ere ez nuen”, eta prozedura penala bertan behera uztea erabaki zuen, honengatik:
“Doako justiziari izugarri kostatu
zitzaion baietz ala ezetz esatea. Oso poliki
doa hori, eta orduan, ez nuen nituenak baino
arazo gehiagotan sartu nahi, denak arazoak
ziren.” D4
Abokatuaren laguntzaren kalitatea
tratuari eta dedikazioari dagokienez
Arestian esan denez, elkarrizketa egin
duten hainbat emakumek esperientzia positiboak aipatzen dituzte egokitu zitzaien ofiziozko abokatuarekin izandako tratuaren edo
dedikazioaren inguruan. Honela hitz egiten
dute abokatuaren laguntzarekin pozik gelditu ziren bi emakumek:
“Abokatu batekin jarri nuen salaketa.
Zutituk bat proposatu zidan, baina gero
epaitegira joan nintzen beste bat eskatzera
eta [abokatuaren izena] eman zidaten, baina
gero bide penaletik salatu nuenez, abokatua
aldatu nuen. Baina, oraindik ere deitzen dit
[abokatuaren izena], berari esker lasai baino
lasaiago nago.” D11
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“Ondo, abokatua etorri zen eta berak
azaldu zidan prozesu osoa.” D16
Eta eraso fisiko larria jasan ondoren bikotekidea salatu zuen beste emakume
kolonbiar batek oso positiboki gogoratzen
du abokatua, salaketa kentzeko gomendatu
bazion ere. Kasu honen gakoa, batez ere
jasotako tratu egokia izan zen. Honela gogoratzen du:
“Une hartan abokatu bat egokitu zidaten, gero salaketa bertan uztea eta banantze-prozesuari ekitea erabaki genuen. Abokatua oso ondo portatu zen. Abokatua ordurako
bakarrik zela esan zidaten, baina ez nuen
gehiagotan behar izan bertan bukatu zelako
dena. Beragatik izan ez balitz… Zoritxarrez oso
naturala da, eta berak, ordea, oso ongi artatzen zaitu, zurekin dago, hitz egiteko modua...
Ez zara urduri jartzen, ez zaitu epaitzen, ez
zaitu kritikatzen, oso profesionala.” D17
Kontakizun
positiboen
aurrean,
lagundu zieten Genero Indarkeriaren Ofiziozko Txandako abokatuen jokabide profesionala zalantzatan jartzen duten eta elkarrizketa egin duten emakumeen artean
nagusi dira kontakizun negatiboak, tratu
txarra eta dedikazio eskasa aipatzen dituztelako.
Adibide gisa, hona hemen jasotako
laguntzaz kexatzen den 21 urteko emakume
baten kontakizunak:
“Jarri zidaten ofiziozko abokatua…,
aitak jakin izan balu… abokatu hobea jarriko
zidan. Epaiketa nik ez nuen testifikatu, ez
ezer. Adostasun batera iritsi ziren abokatuak:
komunitaterako lanak egin behar zituela esan
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eta urruntzeko agindua ezarri zioten. Ondoren, berak ez du urruntzeko agindua bete (...)
Epaiketa egunean babestuen aretoan nengoen eta han egon nintzen goiz osoan. Ezertarako joan ez nintzela sentitu nuen, ni han
egon arren, abokatuak ez ninduen ez tratatu,
ez ezer. Epaiketaren unean ez nintzen ezta
berarekin egon ere. (…)
“Gustura hartu nukeen une hartan inork
zerbait azaldu balit... Ez dakit, goiz osoa han
eman ondoren, beste batzuei baietz … eta niri
inork ezer esaten ez zidala ikusi ondoren; gustura hartu nukeen baten batek esan izan balit:
“hara, hau honela, honela eta honela izango
da”. Paperak ekarri zizkidaten, han eta hemen
sinatu behar nuela esan zidaten, paper horiekin alde egin nuen eta listo. Niri ez zidan inork
ezer esan, ezta honengatik, horrengatik eta
harengatik epaitu duten ere… Esan zidaten,
esan, bere burua errudun deklaratu zuenez
kondena murriztu ziotela”. D10
Eta berarentzat bere abokatuaren jokabideak izan zuen eragin negatiboa
gogoratzen duen 40 urteko beste emakume
batena:
“Arkitekturako bulegoa nire zen, baina
nik eremu bat laga nion bere bulegorako.
Orduan, ezin nintzen ez etxera, ez lanera joan.
Epaiketan, abokatuek elkarrekin hitz egin eta
akordio batera heldu ziren: Berak bulegoa utzi
behar zuen, etxean hilabete geratuko zen eta
dibortzioaren izapideak hasiko genituen. Aretoan sartu, nik negar baino ez nuen egiten,
denak aurpegi txarrak ziren, abokatuak esan
zidana erantzun nuen (…) Jakina, ez zuten
kondenatu. Abokatuek akordio batera heldu
ziren! Gauza bera gaur egiterik banu, ezberdin izango litzateke...”. D1
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Eta 66 urteko beste emakume batek,
ofiziozko abokatuaren kalitateari buruz galdetu ziotenean, alderdi hori ebaluatzeko
berak ezagutzen ez duen informazioa eduki
beharko zuela onartzen du. Ordaintzen
diren abokatuen dedikazioa handiagoa izatea planteatzen du, berak dirua ez izategatik
kontratatzerik izan ez bazuen ere:
“Semeak esan zuen ez zela abokaturik hoberena, bagenuela abokatu hobea lortzerik. Baina, jakina, ordainduta. Eta gastu
asko ziren eta ezin genion horrenbeste gastuei aurre egin. Baina ez dakit oso ondo zergatik esaten zuen hori… dena lehenbailehen
pasatzea baino ez nuen nahi nik... niretzat
oso zaila da dena, bai?” D13
Epailearen aurrean abokatuaren eta
emakumearen artean komunikaziorik eza,
pasibotasuna emakumeen eskubideak babesterakoan edo haientzat oso birbiktimizatzaileak diren komentarioak erakutsi duten beste
kasu batzuk identifikatu dira. Horren adibide
bi testigantza; bata, ofiziozko abokatuarekin izandako esperientzia txarraren ondorioz
diziplinazko kexa jartzeko modua galdetu
ere galdetu zuen emakume batena, nahiz eta
azkenean urrats hori ez eman:
“Abokatuak, ofizioz egokitu zitzaidanak, ez zituen gauzak ondo egin, eta gaizki
egin zituela ere esango nuke. Ez nion kexarik
jarri, errieta baino ez ziotelako egingo, inpotentzia handiz geratu nintzen. (…) Aurrena,
izugarri beldurtu ninduen. Alde egin behar
nuela esan zidan, handik joan behar nuela.
Zaintzako neurrirako agerraldia irten bitartean izututa egon nintzen, batez ere abokatuak esan zidanagatik: “ez hitz egiteko lagunekin, ez kontatzeko inori”. (…) Nire lagun

minenarekin hitz egin nuen, beldurrez, bakarrik astebetez nindoala esateko, zehaztasun handirik eman gabe, eta esan nion, esan,
inorekin hitz egiterik ez nuela esan zidatela.
Eta une horretan negar egin nuela gogoratzen dut. Ez nion inori nire harremanari
buruzko ezer kontatu baina, gertatu zitzaidana kontatzea galaraztea, oso gaizki hartu
nuen. D15
Emakume horrek berak, epailearen
aurreko agerraldi erabakigarri batean profesional horrengatik sentitu zuen babes eza
gogoratzen du:
“Abokatuak esaten zidan berak esaten zidana egiten nuela edo, gero, ‘hilkutxa’
batetik ezingo nuela iritziz aldatu; eta berak
esaten zuena inkoherentea iruditzen zitzaidan eta nire bikotekide ohiaren aldekoa. (…)
Inoiz ez ditu nire eskubideak babestu, akordio bat eskaini zidan harka aitarekin lo egiteko eskubidea ere barne hartzen zuela. Ez
nuen onartu. Baina bista egunean aretotik
irten zen une batez nire abokatuak, eta bere
abokatuak aldeek hartutako ustezko akordio batean atzera egin izana leporatu zidan
behin eta berriz… Ondoren, nire abokatuak
ez zuen ahoa ireki. Azkenean, epaileak gauak
pasatzea onartu zuen.” D15
Eta 33 urteko beste emakume batek
antzeko kexa egiten du:
“Salaketa egin nuenean, oso epaiketa azkarra eduki genuen eta, nire abokatuak, oso gaizki… Ez zidan ezer azaltzen
eta garrantzitsuena akordio batera iristea
zela, urruntzeko agindua lortzea... Nik gordeta nituen bidaltzen zizkidan mezuak eta
mehatxuak. Nire abokatuak esaten zidan
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erraza izango zela beste abokatuarekin akordio batera heltzea eta urruntzeko aginduarekin lasai gera nintekeela. Nik ez nuen akordio
bat nahi, epai bat nahi nuen eta niregandik
eta nire semearengandik urruti egotea. Ez
dakit oso ondo zer geratu zen, akordio batera
iritsi zirela uste dut, lehenengo epaiketan ez
nuelako deklaratu, eta berak hainbatetan
apurtu nuen urruntzeko agindua lortu nuelako. (…) Orain abokatu hobea daukat. Honek
entzuten dit, aurrekoak ez, nahi zuena egiten
zuen, nik pentsatzen nuena, esaten niona
aintzat hartu gabe…”. D14
Espezializazio gabeziak: Indarkeria
matxistaren aurreiritziak eta
testuingurutik ateratzea
Elkarrizketa egin eta ofiziozko abokatuen erantzunak identifikatu dituzten emakumeen artean agerian gelditzen da indarkeria matxistaren modu ezberdinen ezagutza
falta eta erasotzaileek euren seme-alabekin
harremanak izateko eskubideen inguruko
aurreiritziak.
Lehenengo
zentzuan,
emakume
adindu batek urteak eman zituen jasandako indarkeria salatzea erabaki arte, eta
honela deskribatzen du senarraren indarkeria azken hamabost urteetan: “jendearen
aurrean modu txarrean, ozenki, esaten zizkidan gauzak, ni gaizki utziz, jelosia zen. Nik
baxuago hitz egiteko esaten nion. Mespretxu
ugari, dena gaizki zegoen. Egun batean, halaber, bultza egin zidan horma batetik besteraino, 20 bat metro, beno eta gauza gehiago
eta irain asko…”. Egokitu zitzaion ofiziozko
abokatuak jokaera horiek salagarritzat jo ez
zituela gogoratzen du.
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Eta honakoa kontatzen du:
“Eta genero-indarkeriako abokatuak
esan zidan ‘hau penala baino, zibila da’. Senarra ere zitatu zuten, aurpegia aldatuta etorri zen. Nik, berak ezer esan gabe, ikusi nuen,
lagun abokatu batekin etorri zen epaitegira.
Ez zidaten urruntzeko agindua eman, abokatuak esan zidan ni [Bizkaiko landa-eskualdeetako bateko udalerria] eta bera [beste
udalerri bat] bizi ginenez, ez zuela zentzurik.
Ez zen epaiketarik egon. Bide zibiletik izan
zen.” D2
Eta emakume horrek berak gogoratzen
du abokatuak salaketa jartzen gehiegi luzatu
zela aurpegiratu ziola eta salaketa interesatutzat interpreta litekeela. Horrek asko hunkitu zuen, dagoeneko bizi zuen egoera zailaren barruan. Honela gogoratzen du:
“Ni joan nintzen, adostu bezala, salaketa jartzera. Orduan abokatuak esan zidan
orain salaketa jartzea mendekua izan zitekeela, [notarioaren] ahalordeagatik eta
nominagatik. Niretzat amesgaizto bat bizitzea bezalako zen, oso arraro heltzen
zitzaizkidan gauzak. Urte luzez bizi izandako
egoera zen eta, erabakia hartu, eta hau gertatu.” D2
Arestian esan legez, badira indarkeriazko ingurune batean bizi diren emakumeen seme-alabengan indarkeria matxistaren eragina onartzen ez duten abokatuen
kasuak. Eta aita eta seme-alaben arteko
bisita-erregimenak
babes-neurri
gisa
murriztu nahi dituzten emakumeak gogogabetzen dituzte. Esaterako, 30 urteko
emakume baten testigantza, zeinaren erasotzaileak, baimenik gabe gidatzeagatik
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eta droga-trafikoagatik kondenatutakoak,
larriki urratzen zituzten alabaren zaintza
-betebeharrak bisitetan:
“Abokatuak esaten dit indarkeria nire
aurkakoa izan denez eta ez alabaren aurkakoa, bere eskubideak dituela eta inork
ezin dizkiola alabarekiko dituen eskubideak
kendu.” D8
ESPARRU JUDIZIALA

Elkarrizketa egin eta salaketa aurkeztu
duten emakume guztiek prozesu zailtzat
deskribatzen dute epaitegitik pasatu izana,
eskuarki azken erasoa berriki gertatu delako
eta pairatutako indarkeria kontatu behar izanagatik, baina baita esparru judizialean identifikatutako beste oztopo batzuengatik ere.

Emakumearen eskubideak eta beharrak
prozesuan zehar
Baina zailtasuna larriagotu egiten da
tratua errespetugabea izan bada, erasotzailearekin norgehiagoka egon bada, eta bere
babes- eta justizia-eskubideak gauzatu ez
badira. Beste bi elementu erabakigarri tratuaren kalitatea eta emakumearen abokatuaren dedikazioa (dagoeneko aipatu dena),
eta prozeduraren iraupen handi edo txikiagoa dira.
Tratu errespetugabea eta erasotzailearekin
topo egitea

Honela azaltzen du emakume adindu
batek epaitegian deklaratzeak suposatu
ziona:

Hainbat emakumeren kontakizunetan
oso bestelakoak dira Ertzaintzarenean jasotako tratuaren goxotasun eta hurbiltasuna
eta epaitegian jasotako tratua, azken horretan hoztasuna eta komentario ez oso errespetuzkoak nabarmentzen direla. Honela hitz
egiten du elkarrizketa egin duen emakumeetako batek:

“Epaitegian oso gaizki sentitu nintzen,
dena hemen, gero han, eta beste behin…
kontatu behar izan nuelako, ez nuen gustuko,
baina bueno, horrela izan behar zuen.” D6

“Epaitegian, ez nintzen ondo sentitu...,
agian oso hotzak direlako izango da, agian
horrenbeste kasu batera ikusten dituztenez..., horregatik izan daiteke, ez dakit...” D8

Eta 52 urteko beste emakume batek
prozesu judizialaren zailtasuna gogoratzen
du egungo egoerara heldu arte:
“Aurrena, salaketa jartzen duzu, baina
atzetik datorrena… Oso-oso gogorra da (…)
Orain merezi izan duela esaten dut, orain
etxera noa, edo edozein tokira, nahi dudanean... Baina, ordutik hona, oso prozesu
gogorra izan da niretzat eta seme-alabentzat, euren aita izaten jarraitzen duelako.”
D18

Emakume batzuek komentario desegokiak eta horrelako delituen inguruko aurreiritziak islatzen dituztenak aipatzen dituzte.
Horren adibide bi emakumeren testigantzak. Lehenengoa, udalerri bakandu batean,
garraio publiko eskasarekin, bizi den emakume bat, zeinak gogoratzen duen epaileak
izan zuen erantzun errespetugabea epaiketara bere erasotzailearen autoan joan zela
jakin zuenean:
“Auto berean joan behar izan nuen
epaiketara. Ez dut gidatzen eta epaileak
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honakoa esan zuen: ‘ene!, gaizki tratatzen
zaituen pertsonarekin etorri zara: beste
aukera bat eman behar diozu?” D16
Bigarrenak funtzionario judizial baten
aurreiritziz betetako komentario bat gogoratzen du. Kontakizunean egiazta daitekeenez,
interesagatik salatzen duten emakumeak
daudelako mitoa elikatu du:
“Aitarekin joan nintzen Bilboko epaitegira eta erakusmahaian zegoen neskak nire
bikotekidea zen galdetu zidan. Eta esan nion:
“nola nahi duzu bikotekidearen aurkako
urruntze-agindua eskatzera bikotekidearekin etortzea? eta esan zidan: ‘bada, hemen
denetarik ikusten dugu.’ Harrigarria da pentsatzea egongo dela bikotekideen aurkako
urruntze-agindua eskatu eta gero beraiekin
bizi denik. Horiek ere epaitu beharko lirateke,
eta zigorra bete beharko lukete, baina guztiek. Lau horien erruagatik gainerako guztiok
ordaintzen dugulako, benetan gaizki pasatzen dugunok.” D9
Urteetan bizi izandako indarkeriazko
esperientzia lasai kontatzeko aukera ez izatea zein gogorra egin zitzaion gogoratzen
duen emakume baten testigantza ere nabarmen daiteke:
“Gehiago kontatzeko denbora bota
nuen faltan, gehiago kontatzeko beharra
nuen. Han dena azkar doa… Ez dago denborarik, pun, pun, pun, 5 puntu eta listo. (…)
Nik deklaratzen nuen bitartean, epaileak
esaten zuen: “baina hau beste salaketa bat
da, eta hau beste salaketa bat da!” eta nik
esaten nion: “Kontxo, sentitzen dut baina nik
ez dut honetaz ulertzen, zuk jakingo duzu, ni
kontatzen noa”. Esaten nion gauza bakoitza
eraso ezberdina zen.” D11
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Askotan, biktimak eta erasotzaileak
epaitegietan topo egiten dute. Segurtasun
falta hori prozedura judizialean zehar sentitzen duten nahigabearen iturri nagusienetakotzat deskribatzen dute hainbat emakumek. Epaitegian erasotzailearengandik ia
erabat bereiztea egotea lortu zuten emakumeen kontakizunetan ere nabaria da bista
egunean erasotzaileek izaten duten erantzunaren eragina, eta horren adibide dugu epaitegira Ertzaintzarekin joan zen eta biktimen
aretoan gelditu arren irteten ikusi zuen emakume baten ondorengo testigantza dugu:
“Ni irten nintzen irteera beretik irten
zen bera, nik ikusi nuen baina berak ez ninduen ikusi… Gehien harritu ninduena izan
zen amarekin barrez ateratzen ikustea… ez
dakit, besterik gabe” D10
Edo, ikusten ez bazuen ere, ondorengo
aretoan barrez entzuten zuen emakume batek:
“Epaiketan zehar ate bat zegoen gure
artean, eta nik bera eta bere laguna barrez
entzuten nituen. Hara joan eta handik eramateko esan nion nesketako bati, ez zegoela
ondo nik bera entzun behar izatea, eta ezetz
esan zidan, han ondo nengoela.” D11
Inpaktua oraindik larriagoa izan zen,
eskatu arren, erasotzailearekin topo egin gabe
deklaratzea lortu ez zuten emakumeentzat, eta
tartean, arrisku handipean zeudela baloratutakoak. Adibide gisa, hona testigantza hauek:
“Oso gaizki sentitu nintzen, negar
batean nengoen, dardarka, eta gogoratzen
dut epailearen aurrean zegoen mahai batean
jarri nindutela berarekin,... eta han bai, han
aurrez aurre nuen, han oso gaizki pasatu
nuen, oso gaizki, oso gaizki, pasatu nuen
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han... gero korridorean ez zizuten ikusten
uzten, baina mahaian...” D8
“Egun hartan [epaitegira] deklaratzera joan nintzen sakelakoan goizeko 6etan
bidali zidan mehatxu batekin: “espetxera ez
bazihoan, nire bila etorriko zela, eta espetxera joanez gero, barrutik joango zela nire
bila”. Epaiketa 09:30ean zen, bere aurrean
deklaratu nuen, ez zegoen bionborik -kaltetutako lekukoa baino ez nintzen, eta beraz,
abokatuarekin ere ez zoaz-. Bizkartzaina
nuen, baina epaiketa guztietan, eta pila bat
izan dira, aurpegia ikusi behar izan diot”.
D15
Prozedurak ugaritzea (erasoak, aginduak ez
betetzea, neurri zibilak)
Elkarrizketa egin duten hainbat emakumek esaten dute salaketaren ostean jazarpena edota mehatxuak areagotu egin zirela,
eta ondorioz, elkarren segidako salaketak
jarri behar izan zituela. Prozedura penalak areagotzea ekarri du horrek, dokumentatutako bi kasutan, eta horrek emakumearen aurkakoa izateaz gain, prozedura luzatu
du. Horren adibide bi emakumeren kontakizunak ditugu. Lehenengoa, indarkeria
matxista ez ezik, erasotzaileak urruntze-agindua behin eta berriz bete ez zuela salatu
zuen emakume batena:
“Prozesu judiziala oso prozesu luzea
da, epaitegietan oso-oso zorte txarra izaten
ari naizela kontuan hartu gabe. Bi epaitegietatik batek ere ez du nire kasuaz arduratu nahi izan... Penagarria izaten ari da
(...) Lehenengo salaketa Bilbon jarri nuen.
(…) Lurralde-arloko eskumenagatik [udalerriaren izena] udalerriari dagokio kasua.

Salaketaren bigarren gehikuntza eta hirugarrena [udalerriaren izena adierazten du] jarri
nuen, honek jarraitu egin zuelako (…). [Egoitza judizialaren udalerriaren izena] esaten
zuen Bilboko espedientea ez zela heldu eta
ezin zutela epaiketarik egin. [Udalerriaren
izena] udalerrian izan nuen epaiketa salaketaren bigarren gehikuntzarena izan zen.
Ez dakit zergatik izan zen hirugarren salaketa hori, baina hori baino ez zuten eta hori
bakarrik ezin zuten epaitu, hori gertakari
isolatutzat jo zitekeelako. Urruntze-agindua
eskatzeko jarri nuen salaketa hori… Azkenean, Bilbok eman zidan urruntzeko agindua.” D19
Eta bigarrenik, salaketaren ostean
erasotzailearen jazarpena jasan zuen eta
urruntze-agindua bete ez zuen emakume
batek dio, arranguratsu, Ertzaintza salaketa
ezberdinak espediente bakar baten bateratzen saiatu arren, epaitegira heltzean bereizi
egiten direla:
“Justiziak ez du inondik inora funtzionatzen. Oraindik ez da jarri ditudan salaketa
guztiengatiko epaiketa egin. (…) Ertzaintzak
ahal duen guztia eta gehiago egin du. Zerbait
egon den guztietan etorri da, salaketak genero-indarkeriaren prozesu barruan batu ditu,
salaketa jarri du eskumuturrekoarengatik.
Zergatik ez da sartzen salatu nuen genero-indarkerian eskumuturrekoa apurtzea…?” D15
Atzerapenak prozeduran
Indarkeria matxistaren biktimek
“behar gabeko atzerapenik” gabeko prozesu
judizialerako eskubidea dute. Elkarrizketa
egin duten emakumeen artean, batzuek prozedura penala prozesu azkartzat definitzen
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dute, erabakia ordu gutxi batzuetan hartzen
delako, eta oso ondo baloratzen dute hori.
Honela azaltzen dute emakumeek:
“Prozedura osotik onena izan zen epaiketa hurrengo egunean izan zela. Egia esanda,
niretzat oso garrantzitsua da bete-betean sartuta zaudelako, eta horrela hobeto. Bestela, 15
egunez egon behar duzu epaiketaren zain eta...
zer egin denbora-tarte horretan?” D12
“Berehala jarri zioten eskumuturrekoa, ertzain-etxera joan nintzenean bideo
-konferentzia izan nuelako epailearekin.
Epaiketa azkarra egon zen eta epaia urruntze-agindua eta gailua izan ziren.” D16
Azkartasun hori, alabaina, oso bestelakoa da ohiko indarkeria edo indarkeriazko
gertaera larriagoak salatzen dituzten emakumeen jasan behar dituzten prozesuetan,
izan ere, jeneralean oso geldoak dira denboran zehar zabaltzen diren prozedura judizialak, “epaiketa azkarraren” aldean. Prozesu
zibilen geldotasuna ere nabaria da. Kasu
guztietan, prozeduraren atzerapenak beste
estres iturri bat dira emakumeentzat, beren
bizitzetan hain mingarria den kapitulu hau
ixtea oztopatzen baitie. Horrela azaltzen du
prozedura penalaren eta erasotzailearekin
duen adin txikiko semearen bisita-erregimenei buruzko epailaren erantzunaren zain
dagoen emakume batek:
“Justizia oso poliki doa. Epaitegira joatea eta ondorengoa esatea gustatuko litzaidake niri: “esazu, esan zerbait, baina esan”.
(…) Nire kasuarekin oso poliki doa justizia.
Esan zidaten poliki doala dena kolapsatuta
dagoelako”. D11
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Salaketaren ondoren salatuaren
mehatxuak eta jazarpena etengabe jasan
dituen beste emakume bat kexu da prozeduraren geldotasunagatik:
“2 urte luze igaro dira, eta oraindik ez
da izan genero-indarkeriaren salaketagatiko
epaiketa.” D15
Eta beste emakume baten kexa da
senarra salatzeko hainbat delitu preskribatu
egin zirela prozedura atzeratu zelako:
“Nire salaketako delituak onartu ditu
berak, baina onik atera da, preskribatuta
daudelako epaiketa atzeratu zelako. Ez da
bidezkoa!” D16
Eta, azkenik, testigantzetako batek
erakusten du horrelako oztopoek emakumeak prozesu judiziala bertan behera uztea
ekar dezaketela:
(…) Eta abokatuari esan nion kokotaraino nengoela, inoiz amaitzen ez den amesgaiztoa delako. Berak ulertzen ninduela
esaten zidan, bana ezin dudala egin [prozedurari uko egitea], bestela berak irabazi
duela pentsatuko duelako, eta uko eginez
gero, berari arrazoia ematen ari natzaiola.
Baina 10 hilabete daramat horrela, oraindik ez dakit ezer… Alde horretatik bai, uztea
planteatu du, eta nahi duena pentsa dezala.
Ni bakean uztea baino ez dut nahi, azkenean, psikiatrarengana, etxeko medikuarengana, abokatuarengana, epaitegira, Ertzaintzarengana… neu noalako. Azkenean neu
naiz milaka buelta ematen duena eta berak
trakil-trankil jarraitzen du bere bizitzarekin!...” D19
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Prozesuaren emaitza
Epaitegian izandako tratuaz gain,
elkarrizketa egin duten emakume gehienek
diote epailaren erabakiak, edo erabaki horren
gauzatzeak, ez zutela bete justiziaz espero
zuena. Elkarrizketa egin zuten lau emakumek beren prozesu judizialak artxibatzen
ikusi zuten, eta horrek bereziki horietako
hiru hunkitu zituen babes gabezia eta erasotzailearen ondorengo mehatxuak salatzeko
gogorik eza sorrarazi baitzien. Horrela, artxibatzearen ondoriozko babes-neurrien gabeziak sorrarazi zion beldurra gogoratzen dut
horietako batek, eta baita abokatuek berriz
ere ez salatzeko gomendatu ziotela erasotzailea kondenatzea edo kondena gauzatzea
zaila zelako:
“Jarraitzen ninduen. (…) Ez nuen ez
urruntze-agindurik ez ezer izan. Estudioa
[emakumearen jabetzeko lokala, non erasotzailea bizitzen geratu zen] utzi zuenean, han
egon behar izan nuen, berarekin, eta bakarrik
nengoen, inor ez zegoen nirekin, labana neraman poltsan (...) Ondoan hartu zuen pisua alokairuan. Beldur handia pasatzen nuen. Labana
ondoan lo egiten nuen, estudiora lanera joaten
nintzenean pertsianak jaisten nituen, kalean
bete atzera begira, izututa nengoen. (…)
“Jaso nituen mehatxu guztiak, ni eta
nire familia guztia akabatuko gintuela, eta ez
nuen ezer egin. Eta grabazioak ere banituen,
baina abokatuek esaten zidaten, tokatzen
zitzaidan epailearen arabera, kondenatu ahal
zuten ala ez, dena dela, ez zutela urtebeteko
zigorra baino luzeagoa izango, eta beraz, ez
zela espetxera sartuko aurrekaririk ez zuelako.
Egoera haren aurrean ikusten nuen irteera

bakarra izan zen itzaltzen joan zedila, bera
bakarrik amai zedila. Nire bizitzarekin jarraitzea eta berarekin topo ez egitea… eta berak
beste bat aurki zezala ni ahazteko.” D1
Emakume marokoar batek 33 urtez
aurre egin behar izan zion senarraren indarkeriari (psikologikoa, ekonomikoa eta fisikoa), horietatik 4 urtez Bizkaian bizi zela, eta
indarkeria seme-alabei larriki eragiten hasi
zitzaienean erabaki zuen salatzea. Elkarrizketan gogoratzen du bere eskaera bakarra
erasotzailea berarengandik eta bere familiarengandik urrun mantentzea zela, indarkeria
gelditzeko eta lasai bizitzeko. Bere kasuak
ikerketa judizial eskasa islatzen du: emakumeak eta semerik zaharrenak bizi izandako indarkeriak eragindako ondorio fisiko
eta psikologiko larriak izan arren. Semeetako baten deklarazioa izan zen kausa artxibatzeko arrazoi bakarra, gertakariak ukatu
baitzituen. Eta horrek emakumeak eskatutako babesa bermatzea galarazi eta indarkeria larriagotu zuen. Txosten hau ixteko
unean, emakume hori eta alabarik zaharrena BFAren harrera-zentro batean bizi
ziren, horixe izanda erasoak zigorrik gabe
geratzearen aurreko babes bakarra. Honela
kontatzen du:
“Epaiketan, jo ez gintuela esan zuen
semeak. Ondoren, epaiketan horrelakorik zergatik esan zuen galdetu nionean, berak esan
zidan: ‘Utziko al zenuen zure aita espetxera
joaten?’ eta nik ezetz esan eta semeak erantzun zidan: “nik neuk ere ez, hiltzen banau
ere, aita da…”. Ez zuten kondenatu, familia-arazoa zela esan zuen epaileak eta, etxera
itzuli ginean, mehatxuka hasi zitzaigun berriz
ere. (…) Eta seme-alabei esan nien nekatuta
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nengoela, nahikoa jasanda nengoela. Ez nuen
gehiagotan salatu nahi izan. (…) Lanbidera
joan eta zuzendariarengatik galdetu nuen, ni
nahi zuen tokira eramateko esan nion, itsasora botatzen baninduen ere bost axola, baina
ez nuela etxera itzuli nahi. (…) Gizarte-laguntzaileak eskaini zidan [harrera] zentro batera
joatea” D5

“Epaiak ez du larritasuna islatzen, ezta
geratu zena ere, ezta epaiaren ondoren gertatu dena (…) Garaile sentitzen dela esaten du
berak, izan ere honelakoak esaten ditu: ‘egiten
dudana eginda, justizia nire alde dago’ (…) Ez
dago epai eredugarririk, eta horregatik gaude
emakumeen aurkako tratu txarren horrenbeste egoeraren aurrean.” D16

Genero-indarkeriagatiko
prozedura
nagusiaren epaiketa noiz izango den zain
dagoen beste emakume batek askotan salatu
du erasotzaileak urruntze-neurria urratu
duela, eta epaitegien erantzun ezaren kexu
da:

Beste emakume batek, 20 urte luzez
indarkeria psikologikoa, mehatxuak eta eraso
fisiko nahiko larria jasan ondoren, frustrazioz
jaso zuen epailearen erabakia. Honela gogoratzen du:

“Bi mezu izan ezik, beste guztia artxibatuta gelditu da. Harrien egunean [erasotzaileak bere etxearen kontra harriak bota
eta berak salatu zueneko egunaz ari da],
artxibatu ondoren berreskuratu egin zuen
epaileak, une batean “puta” deitu zidalako,
baina azkenean, ezer ez. Bi epaiketa ere izan
dira, ni bertan egon gabe, eta artxibatu egin
dira.” D15
Prozesu penala amaitu zuten eta
zigor-epaia lortu zuten emakumeen arteko
batzuek frustrazioa erakusten dute urteetan indarkeria bizi ondoren sortutako kaltea onartzen ez duen ebazpen judizialaren
aurrean, eta hori ongurako mezua da erasotzaileentzat. Horixe azaltzen dute elkarrizketa egin duten hiru emakumek:
Aurrena, indarkeria fisiko, psikologiko
eta ekonomikoaren biktima izan zen (bere
jabetzako animaliek eta ondasunak ere kalteak izan zituztela) emakume bat kexu da
epailearen ongurak bere erasotzailearengan
izan zuen eraginagatik:
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“Kondena urtebetez 500 metro urruntzeko agindua izan zen. Ni ez nintzen pozik
gelditu, kondena bi urte ziren eta urtebeteko
aringarria egon zen edaten zuelako, beraz,
urtebetez urruntzean geratu zen. Eta ez dut
epai hori ulertzen, gauza bat tratamendutan
jarri behar duela esatea delako, baina, tratamendutan jarri gabe, zigorra murriztea…, ez
dut ulertzen.” D12
Eta ia 15 urtez indarkeria fisiko eta
psikologikoa eta senar ohia bera seigarren
solairuko leihotik behera botatzen saiatu zen
egunean salaketa jarri zuen beste emakume
bat ere kexu da pena ematen diolako gertakarien larritasuna ez islatzea:
“Sei hilabeteko espetxe-zigorra, egin
omen duen (zirrikitu batetik ikusi nahiko
nukeen) ikastaroren batetik ordezkatuta…
Niregatik, ez du ikastarorik egiten, eta zuzenean espetxera doa. (…) Ez dudalako ulertzen. Egia da [abokatuak] esan zidala: “bada,
trafikoko isun triste bat ere ez dutenek…”,
horrela dago legea gaizkileentzat. Izan ere,
eurak irteten dira, irteten ez dena zuloan
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dagoena da. Nahiago nukeen kartzelara joan
izan balitz, baina ezin izan nuen ezer egin.
Esan nuen: “kabroi guztiak zori onekoak
dira.” D9
Indarkeria ez errepikatzeko bermeak?
Prozesu penala amaitu ondoren, Estatuak, abusuen arduraduna zigortzeaz gain,
biktimei kalte-ordainak eman behar dizkie.
Erreparazioa, giza eskubideen nazioarteko
zuzenbidearen estandarren arabera, gutxienez ere hiru funtsezko elementu dakartzan
administrazioen betebeharra da: bizirik atera
diren emakumeen erabateko lehengoratzea,
kaltearen heineko kalte-ordaina eta indarkeria ez errepikatzeko bermeak.
Bizkaian, Foru Aldundiak ematen
dituen asistentzia psikologiko espezializatuko zerbitzuen bitartez lortu ohi da emakumeen lehengoratzea. Dagokion atalean
neurri horiei buruz egiten den azterketa baztertu gabe, adierazi behar da asistentzia psikologikoa dela, zalantzarik gabe, emakumeei
epaiaren ondoren bizi beharreko epealdi zailari aurre egitea ahalbidetzen dien neurria
dela. Hainbat emakumek diote horrelako
terapietan jasotzen dituzten tresnengatik ez
balitz, askoz zailagoa izango zela eurentzat
prozesu judizialaren frustrazioei eta epaiaren ondorengo abusuei aurre egitea.
Beste bi elementuak (kaltearen heineko kalte-ordainak eta abusuak ez errepikatzeko bermeak) bete gabeko eskubidetzat
azaltzen dira elkarrizketa egin duten emakume gehienen esperientzietan.
Kalte-ordainari dagokionez, ikerlanak ez du gai honetan sakondu. Hala ere,

elkarrizketa egin duten emakume gehienek,
urteetan bikotearen indarkeria jasan ondoren, zigorra bakarrik azken erasoaren ondoren lortu ostean, ondorioztatu daiteke jasandako kalteak kalte-ordainik gabe gelditu
direla.
Bestalde, zaintzaile-lanetan diharduten emakumeen rol-banaketan indarkeria estrukturaltzat jotzen bada, diru aldetik
edo erretirorako ikusezina izanda, ondorengo
kasua adierazgarria da lan hauen konpentsaziorik gabe gelditzen direla adierazteko:
“Bakarrik 6 hilabetez lan egin nuen
etxe bat garbitzen, baina bukatu egin zitzaidan. Berarengandik dibortziatu eta 60
euroko pentsioa ordaintzen dit hilean. Barregura ematen dit, lotsa ematen dit esatea. Nik
baino abokatu hobea eraman zuen, biok ofizioko abokatuarekin joan ginen. Harrigarria
da, nahiago nukeen ezer eman ez balidate;
40 urtez jasaten eta 60 euro...! Umilduta
sentitzen naiz.” D6
Indarkeria errepikatzea: babes afektiborik eza
erreparaziorako oztopo gisa
Abusurik ez errepikatzea ezinbesteko
baldintza da indarkeriari aurre egin behar
izan dioten emakumeek lehengoratzen hasi
eta lehengoratze hori finkatzeko. Hala ere,
kezkagarria da elkarrizketa egin duten emakume gehienek erasoak eta mehatxuak jasoz
amaitzen dutela prozesu penala, tartean
zigor epaian babes-neurriak lortzen dituztenek. Euren testigantzetan etsipen sentimendua nabaritzen da, kondenatuari ez betetzeak
ondorio larriak dakartzala sentiarazteko
erantzun judizial egokirik ezaren aurrean.
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Eta jazarpena eta mehatxuak amaitu ezean,
lehengoratzea zaila dela ere erakusten dute.
33 urte emakume batek adierazten du
argi eta garbi zailtasun hori, prozesu judiziala bera eta bere semea erasoen aurrean
egiazko babesa izan ez dela uste baitu:
“Batzuetan pentsatzen du salaketa jartzeak ez didala ezertarako balio
izan... Beldurra izaten jarraitzen dut-eta...
semea ikusten jarraitzen du berak eta ez da
aldatu... Zerbait egin beharko lukete berarekin, ez dakit…, lagun diezaiotela nitaz ahazten eta bakean utz gaitzala, giltzapetu eta
urruti eraman dezatela... Emakumeok, azkenean, bakarrik gaude honetan... Putakeria
bat da, irteerarik ez dagoela sentitzen baituzu... Askotan sentitzen naiz horrela, eta
pentsatzen dut: ‘hau bizitza osorako da…’
Beste inora joatea pentsatzen dut, beste
leku batera bizitzera, baina, joan dadila
bera, eraman dezatela hemendik…!” D14
Zentzu berean, bi emakume gaztek
azaltzen dute zein ezintasunarekin aurre
egiten dioten urruntzeko neurria eta erasotzailea berarekin harremanetan jartzeko
debekuari ez betetzeari:
“Ez du legea bete, mezuak utzi ditu,
nigandik hurbil egon da. Aurpegira barre egin
dit. Ikusi dut eta neuk joan behar dut bera ez
doalako… Mezu suntsitzaileak bidaltzen dizkit sakelakora, berak idatzi eta automatikoki
ezabatzen dira (Telegram). Horrelako mezuak
bidaltzen dizkit. Nire argazkiak eskegitzen
ditu. Ezin du hori egin, ezin da nirekin harremanetan jarri. Guztia amaitzea nahi nuen nik.
Nonbaitera bakarrik joan ahal izatea, bakean
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utz nazala (…) Nitaz barre egiten duela ikusten dudanean, ez dela justizia egin pentsatzen
dut. (…) Nire kasu eraman zuen ertzainari jakinarazi diot eta, jakina, berak gertukoa duenez,
berarengana joan eta esan dio ‘entzun, hau
gogoratu...’ (...) Nire abokatuarekin ere jarri
naiz harremanetan honetarako, eta ezer ez.”
D10
“Etxea zelatatzen zuen, hormaren aurka harriak bota, basotik oihukatzen
zidan... Inoiz ezin izan zuten atxilotu. Falta-epaiketa batetik ere absolbituta atera
zen, identifikazio-frogak ez zirelako nahikoak izan, eta aurpegia estalita zeukalako.”
D15
Kezkagarriak dira, halaber, “arriskutsutzat” jotako kasuak dituzten emakumeen
testigantzak. Emakume horiek kexu dira
Justizia Administrazioak ez duelako ezer
egin erasotzaileak kontrol-gailua manipulatu edo suntsitu duenean. Hainbat emakumek babes-sistema gailu telematikoen
bitartez kudeatzeak sortzen dien birbiktimizazioa nabarmentzen dute. Horren adibide
honako testigantza hauek ditugu:
“Epaiaren arabera, bere urruntzeko
aginduak 5 km hartzen ditu etxearen inguruan, eta km bat nigandik etxetik irteten naizenean. Eta hautsi egin du, ez dakit zenbatetan hautsi duen! (…) Imajina ezazu, gailua
goizaldeko hiruretan pizten da eta aitzakia
da poltsa beroa jarri duela gailua aktibatzen
den egiaztatzeko. Orkatilan du eskumuturrekoa, baina GPSa etxean edo beste edonon
uzten du, eta urruntzen denean ez du konexiorik, baina beti badu aitzakiaren bat. Izan
ere, 8 gailu apurtu ditu lurraren kontra… eta
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ez dago espetxean. Semeari zigor bat bete
behar duela ere esan dio, baina badakiela
egingo ez duela. Nahi duena egin dezake,
uzten diote…” D16
“Nire bikote ohiak beste hainbatetan
etorri zen etxera. Autoa apurtu zidan, lorategiko atea lapurtu zigun, zakurra lapurtu
zidan, segurtasun-kamerak jarri behar izan
genituen… Beldurra, edozein momentutan
etor zitekeelako... Eta horri etxearen kokapena erantsi behar zitzaion, mendian. (…)
Eskumuturrekoak jarri zizkioten… Hainbatetan deitu nuen eskumuturrez arduratzen
den Cometa zentrora, etxe inguruan agertzen jarraitzen zuelako. Eskumuturrekoak
lapurtu dizkiotela ere esan du. Bezperako
arratsaldetik estaldurarik gabe egon dela
ere esan dit... Gailua kendu zioten dermatitis alergikoa eragiten ziolako...” D15
Beste emakume batek, zeinaren erasotzaileak gaixotasun mentala diagnostikatuta baitauka eta epaitegiak “oso-oso arriskutsua eta zer egingo duen aurretik jakiterik
ez dagoela” sailkatu duen, honako hausnarketa hau egiten du berak urruntzeko aginduak behin beta berriz hautsi ondoren:
“Merkeago aterako zitzaion Administrazioari nonbaiten barruratzea niri bizkartzainak eta berari gailuak eta Ertzaintzaren
jarraipena jarri beharrean… Eta berarentzat ere hobe zatekeen, medikuak artatuta
egongo litzatekeelako.” D16

Eta emakume batek, zeinak oraindik ere erasotzailearen jazarpena pariatzen
duen epaiak urruntzeko neurriak jarri arren,
kontraturik gabe lan egiten duen tabernan

neurri horiek betearazteko dauden zailtasunak deskribatzen ditu. Indarkeria matxista
genero arrazoiengatiko diskriminaziotik
ondorioztatutako beste prekarietate mota
batzuei gehitzen zaion icebergaren tontorra izatearen adibide da bere testigantza.
Honela kontatzen du:
“Bere lurraldea mugatzen jarraitzen du eta esaten du berdin diola Ertzaintzak leku honetara gerturatu ezin dela esan
badio ere, jarraituko duelako... Harrokeria horrengatik guztiarengatik, esan nuen:
“bada, honaino!”. Komisariara joan eta esan
nien tabernatik pasatzen jarraitzen duela
lanetik irteten denean; eta larunbatean
harrapatu zuten. Ni han lanean nengoen
egiaztatzera joan ziren eta nik beste zer edo
zergatik zetozela pentsatuta, esan nien ez
nengoela han lanean, lan-ikuskaritzarekin
arazoak ekiditeko. Horren ondoren, lanetik
bota ninduten. Astean 6 orduko kontratua
neukan, baina aldez aurretik ezer esan gabe
baja egin zidaten, eta horren ondoren beste
arazo bat gehitu zitzaidan, laguntza galtzea
Lanbiden ez jakinarazteagatik… Eta, gainera, urruntzeko aginduaren haustea bertan
behera geratu zen, Ertzaintzak esan zuelako
han lan egiten ez nuenez, ez zela agindua
hautsi...” D19
Azkenik, hainbat emakumek ardura
bera dute babes-neurrien epea amaitzeagatik, erasotzaileak mehatxatzen jarraitu
eta familiaren etxebizitzan bizitzeko asmoa
duela esan duelako. Horren adibide 57
urteko emakume baten testigantza dugu,
beldur baita bion semearen bitartez jaso
dituen mehatxuengatik:
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“Abuztuan lau urterako ezarritako
urruntzeko agindua amaitzen da. Berak
aske jarraitzen du, eta semeari esan dio etorri egingo dela (...) Semeari esaten dio gutxi
iraun behar dudala...” D16
Eta 66 urteko beste emakume batek
beldurra adierazten du, bere senar ohiari
epaian ezarritako urruntzeko epea amaitu
ondoren ez ote den etxera itzuli eta bera
etxebizitzarik gabe ez ote den geldituko:
“Ez dakit gero zer gertatuko den eta
horrek kezkatu egiten nau. Semeak esaten dit
gero konponduko dugula hori, orain banantzearen epaia dugula eta hor gainerako gauzak konponduko direla, eta horien artean
etxea, ni kezkatzen nauela izanik. Seme-alabekin ondo nago, baina ez dut etxea utzi
nahi eta ez da bidezkoa nik joan behar izatea eta bera gelditzea. Nik ez dut inor jipoitu,
bera da gauzak ondo egin ez dituena; nik ez
diot inori kalterik egin eta kalean gelditzea...
Dena konpontzea eta lasai bizi ahal izatea
espero dut, eta berak niri deitzeari, enbarazu
egiteari eta itzultzen uzteko esateari utz diezaiola. D13
Seme-alaben eskubideen babes judiziala
Erasotzailearekin adin txikiko seme-alabak dituzten emakumeek azaltzen duten
ardura nagusia da, haurren eskubideak aita
erasotzailearekiko kontaktuak eragin diezaiekeen kaltearen aurrean babestea.
Dokumentuan jasotako kasu guztietan, baten izan ezik, erasotzaileek mantenu
-pentsioaren ohiko ordainketa ez dutela egiten. Hala ere, emakume bakar batek salatu du
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ez-betetze hori epaitegiaren aurrean, laguntza ekonomikoa jaso ahal izateko betekizuna
izateagatik (D3). Kasu honetan, emakumeak
dio bere lasaitasuna aita sei urteko alaba txikiaz maila guztietan ez arduratzearen ondorio dela, aita-alaba kontaktua nabarmen
murrizteko akordioa ere sinatu zuela:
“Hitzarmen arauemaile berria egin
zen; beno, egia esanda hirugarrena da, inoiz
ez duelako dirua pasatzen eta inoiz ez delako
ikustera etortzen. Eta alabak berarekin gaua
ez pasatzea lortu nuen. Urruntzeko agindua
eman zidatenean, zazpi hilabete luze egon
zen alabarekin telefonoz ere hitz egin gabe.
Eta, hor, esan nuen: ‘nahikoa’. Eta bisiten
erregimena aldatzea lortu nuen, eta berak
ere sinatu zuen. Orain alabak ezin du berarekin gaua pasatu, ezin du oporretan eraman
aitona-amonek baimena sinatu gabe (…)
Maila horretan oso lasai nago.” D3
Emakume honen lasaitasunarekin alde
handira, erasotzaileekin izandako seme-alaben babesarekiko epaitegiek erakutsitako
pasibotasunagatiko kezka handia azaltzen
dute dokumentatutako beste kasu batzuk.
Honela azaltzen du lau urtez indarkeria
matxista bizi izan zuen emakume batek, bere
erasotzaileak semearekin izandako jarrerak
harengan sor dezakeen kalteagatiko kezka,
eta nahigabea aitarekiko bisita-erregimena
ez emateari buruz epailearen erabakiaren
zalantzaren aurrean:
“Semea tipo bikaina da, erabat bidegabea litzateke aitarekin nahastea. Ez dut
nahi semeak nik ikusi ditudan gauzak ikustea. Salaketa jarri nuenean honakoa baino
ez nuen pentsatzen: “ez dezatela espetxean
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sartu”. Beldurra ematen zidan… Orain erabaki baten menpe dago nire bizitza eta erabat bidegabea iruditzen zait inork nire eta
nire semearen bizitzaren erabakitzea. Berak
[epaileak] ondo ala gaizki biziko naizen erabakiko du. Jakingura horrek akabatuko nau.
Horrela ezin da bizi. Ez dakizu akabatuko
zaituzten, ez zaituzten akabatuko; bisitarik
dagoen ala ez dagoen; ez dakizu ezer. Nik ahal
den gehien aprobetxatzen ditut egun guztiak,
badaezpada ere. (…) Bisitak emango diotela
ikusten ari naiz eta ni ez…, ni Stockholmera
noa, hara, ihes egingo dut!” D11
Bi kasu dokumentatu dira non Emakumearen gaineko Indarkeriaren Epaitegiaren
aldetik seme-alaben babesik eza larria azaltzen den. Kasu horietan, genero-indarkeriari,
aita erasotzailearen drogekiko zaletasuna
gehitu behar zaio, eta horrek areagotu egiten
du arriskua. Kasu bietan haserre azaltzen dira
emakumeak, aitaren bisita-erregimena beste
edozein aitarena bezalakoa izateagatik, zirkunstantziak diren bezalakoak izanda eta aita
eta seme-alaben arteko harremanak txikiei
eragin diezaiekeen kaltea argia izan arren.
Aurrena, 5 urteko neskatxa baten ama
den 30 urteko emakume bat kexu da, salaketak egin dituen arrean, bai genero-indarkeriagatik, bai alabaz ez arduratzeagatik, eta
erasotzailearen aurrekari penal eta atxiloketa ugari hor izanda (droga-arazoengatik,
beste emakume bati tratu txarrak eragiteagatik, baimenik gabe gidatzeagatik...), Emakumearen gaineko Indarkeriaren Epaitegiak
asteko bi bisitei, txandakako bi asteburuei
eta oporretako hilabete bati eutsi die. Gogoratzen du azken salaketa jarri zuela bisitaren
ondoren alabaren bila joan eta erasotzaileak

non zegoen ez zekiela esan zionean. Egun
oso batean bere bila ibili ondoren, neskatxa
ezer jan gabe egon zela, gauerdian aurkitu
zuen. Ertzain-etxe batean jaso zuen, han
egon baitzen bere aitaren oraingo bikotekideak genero-indarkeriagatik salatzen zuen
bitartean. Honela azaltzen du bere haserrea, Gertakari horiek jakinda bisita-erregimena ez aldatzeko epaileak hartutako erabakiagatik:
“Izututa nago berak haurra eramateko
aukerarekin” Eta berak, indarkeria guztiaren,
epaiketaren eta gainerako salaketen ondoren, bisita-erregimen bera izaten jarraitzea...
Ez dut ulertzen. Badakit zer bizi izan dudan
berarekin eta zer egin dezakeen. Nork esaten
du une zehatz batean alabari ezer egingo ez
dionik? Baina pasa arte ez da konponbiderik egongo. Niri buruan sartzen ez zaizkidan
gauzak daude.” D8
Emakume horrek berak frustrazioa
azaltzen du bereziki neurri falta horrek alabari egiten dion kalteagatik, ezin dituelako
ulertu babesik ezaren arrazoiak, eta ama
errudun bihurtzen du zuzenean aitaren kontaktuengatik. Honela azaltzen du:
“Eta alabak ez du joan nahi. Psikologoarengana eraman behar izan dut, joan
nahi ez duelako. Nire alaba ez dago ondo,
ez duelako berarekin joan nahi. Baina, noski,
berak ez du ulertzen nik ezin dudala ezer
egin… Azaldu diot, baina bere amorru guztia
nire kontra doa. Eta bost urtez, zu iraintzea,
zuri iletik tira egitea, txua botatzea, eta hori
guztia... Eta nik ezin dut ezer egin, egoera
behin eta berriz salatu arren…, eta non bizi
ere ez badu, zer emango dio jateko… Ezin da
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ezer egin. Eta ni gehien izorratzen nauena
da, berak sufritu egiten duelako, eta tokatzen zaion bakoitzean triste dago ikastolan…
Kalte alabarekin ematen dit min, baina ezer
baino lehen alabari egiten dio min.” D8
Galdeketa egin duen eta indarkeria errepikatzeko arriskuan egoteagatik
babes-agindua eta bizkartzaina duen beste
emakume bat beldur erasotzaileak ez ote
duen alaba “eramateko” mehatxua beteko,
zortzi hilabeteko haur txikia, alegia. Kexu
da epaitegiak ez duelako onartu bisita-erregimena mugatzea, erasotzailea drogazalea
izanda. Honela azaltzen du:
“Haurra ikustea eskatzen zidan, edo
pasieran eramateko presta nezala. Ez nion
beti uzten. Kontsumitu zuela igartzen banion,
edo oso aztoratuta zegoela, ez nion haurra
uzten. Egun batean semea arrebaren etxera
eramateko heldu zen (…) Egun horretan bertan “familia-bitartekaritzara” joatea eskatu
zidan, auzibidetik joan gabe, edo bestela ez
zidala haurra ekarriko. Eta akordioa izan behar
zuela haurra egunero ikusi ahal izango zuela.
Ez nuen onartu eta semea ez ekartzeko mehatxua egin zidan. (...) epaitegian esan nuen beldurra ematen zidala semea berarekin uztea,
drogak kontsumitzen zituela eta emaitza
honako hau izan zen: gaua pasatzeko aukerarekin eta opor erdiekin. Epaiaren biharamunean astebetez joan zen 8 hilabeteko semea
aitarekin oso gutxitan ikusita zeukaten aitona-amonen etxera, hau da, Gabonetako aste
osoan. [Gaur egun] oporren erdia semea eramaten jarraitzen du, dena elkargunearen
bitartez; epaiagatik: hilabete eta erdi berarentzat eta hilabete eta erdi niretzat.“D15
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4. BATERAKO BEHARRAK SALAKETA AURKEZTU DUTEN ETA
EZ DUTEN EMAKUMEEN IRTEERA-IBILBIDEETAN
4.1. OSASUNA
OSASUN-ESPARRUA HAUTEMATEKO EREMU
GISA

Osasun-zerbitzuetatik funtsezko eginkizuna buru daiteke indarkeria pairatzen
duten emakumeei laguntzeko, gehienek zerbitzu horiekin harremanetan jartzen baitira
beren bizitzako uneren batean (haurdunaldia, erditzea, seme-alaben osasun-zaintza,
pertsona adinduen zaintza, etab.). Gainera,
indarkeria matxistak emakumeen osasunean
duen eraginak zera eragiten du, osasun-zerbitzutara gehiago jo beharra, eta bereziki,
Lehen Arretara, Larrialdietara, Obstetrizia
eta Ginekologiara eta Osasun Mentalera.
Zergatik ez dute salatzen emakumeek?
atalean deskribatzen zenez, lesio fisikorik ez
dagoenean zaila da indarkeriazko egoerak
hautematea. Horrelako indarkeriaren ezaugarriak osasun-zerbitzuetako langile guztien inplikazioa aktiboa eskatzen, eta bereziki, hautemate-lanetan.
Zentzu horretan, prestakuntza eta
sentsibilizaziodun profesionalen talde medikoa duen zerbitzu publiko batek funtsezko
eginkizuna burutzen du hautematean eta
birbideratze-lanetan. Hartara, 47 urte emakume batek kontatzen du familia-medikuak
bizitzen ari zen indarkeriazko egoera hauteman zuela, berak ezer esan ez bazuen eta
geratzen ari zena kanporatzeko zailtasunak
bazituen ere:

“Bai, medikuarenean egon nintzen baina ez nion ezer esan. Oso azkarra
zen, zerbait igarri zuen. Galderaren bat edo
beste egin zidan, eta ahal izan nuen bezala
saihestu nuen. Baina berak esan zidan: “ez
didazu garbi esaten, baina nik argi ikusten dut. Txostena egingo dut”. Baina txosten
legala, ez parte mediko, inoiz behar banuen
erabili nezakeen txostena.” D9
30 urteko beste emakume batek kontatzen du familia-medikuaren bitartez heldu
zela Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara, eta
horien jardunari esker indarkeria gainditu
ahal izan zuen:
“Familia-medikuaren bitartez heldu
nintzen Udalaren psikologia-zerbitzuetara.
Orduan konturatu nintzen egoera hartatik
atera nintekeela, beste kasu batzuk ezagutu
nituen eta erruaren gaia tratatu nuen.” D8
Emakumeen kontakizunen artean, osasun-langileengatik jasotako laguntza eta
indarkeriarekin apurtzeko prozesuan laguntzeko izan zuten jokaera positiboki baloratzen dutenak dira nagusi. Berrogeita bost urte
emakume batek honela kontatzen du familia
-medikuak eman zion laguntza emozionala:
Bai, hemengo asistentzia medikoa
bikaina izan dela esan behar dut. Izan ere,
gauza hauetan jakin behar duen mediku
bat dago, aholkuak, ideiak eman dizkidalako, liburu bat gomendatu zidan..., oso ondo.
Lagundu didate eta esan didate: “hitz egin
behar baduzu, hemen gaude”. D4
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Hogeita hamar urteko beste emakume
batek kontatzen du, etxeko medikuarekin
hitz egin ahal izan zuela bizitzen ari zen
indarkeriazko egoera eta, profesional horren
sentiberatasunari esker, beste laguntza-baliabide batera bidali zutela:
“Doktoreak indarkeria matxistari
buruzko proiektu baten esku hartzen ari zen
eta berorrek bidali ninduen Udalaren psikologia-zerbitzuetara” D8
Hala ere, emakume batzuek jokabide ez oso arduratsuak deskribatzen dituzte
hauteman eta artatzeko lanetan; eta beste
batzuek, berriz, genero-indarkeria hautemateko eta erasotzailearekin apurtzeko prozesuan denbora galtzea eragin zieten bideratze desegokiak azaltzen dituzte.
Hirurogeita bost urteko emakume
batek gogoratzen du medikua indarkeriazko
egoeraz konturatu zela, eta bere erantzuna
ez esku hartzearena izan zela:
“Zer egin nezakeen galdetu nion medikuari, burutik oso gaizki ikusten nuela [senarra], medikuak esan zidan ez zidala lagunduko
ezgai deklaratzen [senarrak endekapenezko
gaixotasuna du], ez zuela esango burutik
sano ez zegoela eta ez zuen ezer egin.” D2
Eta 30 urte luzez indarkeria jasan zuen
63 urteko beste emakume batek, kontatzen
du familia-medikua ez zela berak helarazi
nahi zian zion eta arduratzen zuten hainbat
elementutan sakontzeko gai izan:
“Ez, familia-medikuak ez zidan inoiz
ezer esan, ez zuen ezer hauteman. Nik ez nion
inoiz esan gaizki tratatzen ninduenik. Baina
medikuak bazekien edaten zuela, horretaz
bai, kexatzen nintzen”. D6

74

OSASUNERAKO ESKUBIDEA:
OSASUN-SEKTOREAREN ERANTZUNA

Osakidatzaren eta horren hitzartutako
zerbitzuen emakume erabiltzaileek, errespeturik handienarekin, zuzentasunez eta ulerkortasunez, banaka eta modu pertsonalizatuan tratatuak izateko eskubidea dute.
Osasun-baliabide publikoetara eraginkortasun eta efikaziaz helduko direla bermatuta izan behar dute, kalitatezko asistentzia
sanitarioa bermatuko duten profesionalekin,
alegia. Beren osasun-egoerari buruz behar
duten informazioa jaso behar dute, eta baia
edozein bideratzek izan ditzakeen ondorioei
buruz ere.
Emakumeek begirunez, zuzentasunez
eta ulerkortasunez ulertzeko duten eskubideari dagokionez, emakume kolonbiar batek
kontatzen du artatu zuen familia-medikuak
bere egoeragatik iseka egin ziola eman zuela:
“Medikuak esan zidan “banantzearen”
errezeta egiterik izango balu, egingo zidala
baina hori oso pertsonala zela… Hori aspaldi
gertatu zitzaidan eta behin bakarrik, inoiz
gehiago ez diot medikuari ezer esan.” ND2
Emakumeek kalitatezko osasun-asistentzia bermatuko duten profesionalak izateko duten eskubideari dagokionez, elkarrizketa egin duen 38 urteko emakume batek,
jasotako arreta aztertzerakoan, artatu duten
ospitaleko langile sanitarioen akonpainamendua kritikatzen du: Ez dago pozik, bere
gaitzaren arrazoiak hauteman arren, ziotelako prozesuan lagundu, eta horrek elkarrizketa egin duten emakume askok bizi duten
bakardade-sentsazioa areagotzen du:
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“Gustatuko zitzaidakeen artatu ninduten (hankako paralisia) ospitaleko zerbitzuek
lagundu, babestu izan balidate salaketa jartzerakoan”. D8
Zentzu berean, 48 urte emakume
batek kontatzen du bizi zuen indarkeriazko
harremanak antsietate-krisiak eragiten zizkiola eta osasun-zerbitzuek depresio kronikoa diagnostikatu ziotela, baina indarkeria matxistaren biktima bezala laguntza
eskaini gabe. Honela azaltzen du bizi izandako egoera:
“140 kilo harrapatu nituen (3 urte
behar izan ditut kentzeko), izugarrizko
antsietatearekin, ospitalean amaitzen nuen
antsitate-krisiekin, oso gaizki, pentsioa dut
horregatik. Depresio kronikoa nuela esaten
zidaten… Orain, psikiatrarekin tratamenduan
jarraitzen dut” D7
Eta honela amaitzen du:
“Ospitaleratuta nengoenean (…) dibortziatzeko esaten zidaten. Baina, jakina, hain
zaude goibel, ezen nondik hasi ere ez dakizun. Akabatuko ninduela baino ez nuen pentsatzen. Noski, etxean ur baso bat apurtzeagatik izugarria sortzen bada… imajinatu!” D7
Edozein bideratzek izan ditzakeen
ondorioei buruzko informazioa jasotzeari
dagokionez, elkarrizketa egin duten emakumeen kontakizunean Psikiatriara gehiegi
bideratzen dutelako sentsazioa hautematen
da, eta baita psikiatria-arloko langileek emakumean sendatzeko tratamendu teraupetikoak beharrean medikamenduak erabiltzeari
buruzko azalpenik eza ere. Honela azaltzen
du 62 urteko emakume batek:

“Familia-medikuak esan zidan gauza
bakarra izan zen psikiatrarengana joan behar
nuela” D2
Berrogeita hamazazpi urteko emakume kolonbiar batek gogoratzen du psikiatriara bidali zutela baina hark ez ziola behar
zuen arreta eskaini:
“Lehen izu-krisialdiak izan nituen.
Osasun-etxeko
familia-medikuarengana
joan nintzen oso gaizki esnatu nintzen egun
batean. Kontsultan sartu eta laguntzeko
eskatu nion; berehala bidali ninduen psikiatrarengana. Egun horretan bertan joan nintzen, bakarrik sartu nintzen kontsultan eta
psikiatrak entzun eta herrialdetik joateko
baino ez zidan esan, uzteko, nire herrira itzultzeko; ez zidan lasaitzeko ezer eman… eta
horrela irten nintzen handik.” ND4
Hogeita hamahiru urteko beste emakume batek esaten du jasotako arreta medikoa pilulak hartzeko baino ez dela izan, ez
direla irtenbidea bizi izandako indarkeriaren
zirrarak bertan jarraitzen duelako:
“Epaiketaren eta mehatxuekin hasi
ostean, ezin nuen lorik egin, oso urduri nengoen eta medikuarengana joan nintzen. Pilulak eman zizkidan, baina ez zidaten ezer egiten. Gero, psikiatrarenagan bidali ninduen
eta, gaizki, hark ere pilulak eman zizkidalako. Eta horrela, urduri nagoenean ematen dizkidaten lasaigarri horiek hartzen ditu,
baina gero pasatzen zait eta berriz ere berdin nago… Ez dakit, egia esan, hau ez da inoiz
bukatuko.” D14
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4.2. INFORMAZIOA ETA ARRETA
INTEGRALA
OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUAK
HAUTEMATEKO ETA BALIABIDEETARA
HELTZEKO BIDE GISA

Erantzukizun publikoko Gizarte Zerbitzuak ere eskubidea dira eta genero-indarkeriaren biktima den edozein emakume
behar ahal duen babes-sarea dira.
Gizarte Zerbitzuak elkarrizketa egin
duten emakumeen sarbide nagusiak dira.
Emakume asko hirugarren batzuek aholkatuta joaten dira; beste batzuk inork entzun
eta babestearen bila; eta, beste emakume
batzuk informazio bila eta beste baliabide
berezi batzuetara bideratzen dira.
Elkarrizketa egin duten eta oinarrizko Gizarte Zerbitzuen bere zentrora joan
ziren emakumeen zati handi bat hirugarren batzuek, hots, senideek, lagunek edo
beste baliabideetako profesionalek, aholkatuta joan zen, indarkeriazko egoera planteatu eta laguntza eskatzeko eskubiderik
gertuena zelakoan. Horrela azaltzen du 21
urteko emakume batek:
“Lagun batekin hitz egin nuen eta, nire
lagun horrek eta Gizarte Langileak elkarrekin
lan egiten zutenez, berak kontatzen zion. Eta
zidaten honek ezin zuela horrela jarraitu eta,
horregatik joan ginen Ertzaintzarengana.
Berak [gizarte-langileak] dena azaltzen
zidan, beste lagun batekin joan izan banintz,
ez genukeen ezertxo ere ulertu. Bera egonda
zegoen bertan, laguntzen zaidan.” D10
Hainbat emakumek kontatzen dute
gizarte-langileen lanari, eta genero-indarkeria
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hautemateko eta baliabide espezializatuetara
bideratzeko berorien prestasunari esker jarri
zirela bestelako laguntza-baliabideekin harremanetan, azken horiek indarkeriatik irteteko
behin betikoak izan zirelarik. Horrelako kasuetan erabakigarria da behar bezalako bideratzea emakume askok indarkeriatik irten ahal
izateko. Horixe dio 47 urteko emakume batek,
15 urtez indarkeria jasan ondoren:
“Mankomunitateko psikologoagatik
izan ez balitz… Batzuetan haserre ateratzen
nintzen, egiak esaten dizkizulako eta zuk ez
dituzulako ikusi nahi.” D9
Zentzu horretan, beste emakume batek
gizarte-langilearen eginkizunaren garrantzia
indartzen du, arreta psikologiko espezializatuko baliabidera bideratu zuelako eta baliabide horretan indarkeriatik irteteko prozesuan lagundu diotelako:
“Oso pozik nago gizarte-langilearekin.
Berak sartu ninduen Zutitun [Arreta Psikologikoko Foru Programa], niretzat leku bat egiteko deitu zuen, lepo zegoelako. Orain ondo
nagoelako, baina oso gaizki egon naiz.” D19
Eta 65 urteko beste emakume batek,
20 urtez indarkeriazko harremana bizi ondoren, honela azaltzen du gizarte-langileengandik jasotako arreta:
“Gizarte-langile guztiak, oso ondo…
Beti adi [bati buruz ari da], telefonoz ere, eta
paperekin laguntzen… asko dira egin beharreko paperak, noski… Aldundira ere bidali
ninduen laguntzaren bat jasotzeko eskubidea nuen galdetzera, eta han, Aldundian, oso
ondo artatu ninduten.” D2
Hala ere, elkarrizketa egin duten emakumeen eskaera nagusietako bat Gizarte
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Zerbitzuak emakumeen eskaeretara eta
egoera berezira egokitu beharra da. Hartara,
emakume batek kontatzen du gizarte-langile
batek informazioa eman eta baliabide espezializaturen batera bidali beharrean, garrantzia kendu ziola bizitzen ari zen egoerari:
“Herriko Berdintasuneko teknikariarengana joan nintzen eta entzun ninduen,
gizarte-langilearengana bidali ninduen eta
berarekin egon nintzen, baina esaten nion
guztiari garrantzia kentzen zion. Gero bere
bikote-harremanaz hitz egiten hasi zitzaidan, bikotekideari afari bat kandela eta guztiz prestatzea eta “maitasunezko” gaua izatea gomendatu zidan… Benetan, nik ez nuen
neure burua horrelako egoera baten ikusten,
dagoeneko ez... Distantzia oso handia eta
tratu txarrak ugariak ziren nik horrelako hurbilketa bat egiteko, eta gainera besteak ere
ez zuen, seguruenez, ondo hartuko.” ND4
Berrogeita hamasei urteko beste emakume batek kontatzen du alaba Gizarte Zerbitzuetara joan zela amarentzako laguntza
eske eta gizarte-langileak ez zela prestua
izan hautemate-lanetan:
“14 urteko alaba gizarte-laguntzailearengana joan zen aitak bera eta ama jotzen
zituela esatera. Eta ni jaitsi eta gezurra esan
nion [gizarte-langileari] zera esanez: “zuk uste
duzu senarrari jotze utziko diodala?” Gizarte
-langileak ez zuen gehiago ikertu.” ND3
Oso garrantzitsua da orotariko baliabideak entzuteko eta, behintzat, lehen bideratze bat egiteko ondo prestatuta egotea. Berrogeita hamazazpi urteko emakume
batek gogoratzen du gizarte-langileengana

jo zuzenean, ez ziotela ezein baliabide bereziren berri eman eta ez zutela inora bideratu. Bere egoeraz jaso zuen irtenbide bakarra banantzea izan zen:
“[Baliabidek kokaleku duen udalerriaren izena] pisura joan nintzenean, gizarte
-laguntzaile batzuk ere etorri zitzaizkidan. Ez
nekien zer gertatzen zitzaidan, hil egin nahi
nuen, une horretan zure arazoa dela pentsatzen duzu. Zer gertatzen zitzaidan baino ez
nuen jakin nahi, une matean ero nengoela
ere pentsatzen nuen, neu nintzela, ni neu
nintzela erruduna... Gizarte-laguntzaileek
banantzeko aholkua eman zidaten, beste
bizimodu bat bilatzeko... Baina, oso erreza da
“banandu” esatea eta, banantzearen papera
heldu eta berak ikusten duenean..., horri
aurre egitea. Izan ere, 10 urte neramatzan
berari banandu nahi nuela esaten, eta berak
esaten zidan, “banandu, baina badakizu hankak aurretik aterako zarela”, beti gauza bera
esaten zidan.” D16
Zentzu berean, 40 urteko emakume
batek kontatzen du bera eta amaren artean
arduratu zirela zeuden baliabideei buruzko
informazioa bilatzeaz, gizarte-langileak inolako laguntzarik eman ez zielako:
“Gizarte-laguntzailea
[salaketaren
ostean] ez zen nirekin harremanetan jarri.
Amak gauzen berri izan eta hau eta bestea
entzun zuela esaten zidan. Baina ez zegoen
zuzendu ninduen pertsonarik egon, ni hasi
nintzen bilatzen. Bilbon bukatu nuen…” D1
Emakume kolonbiar bat kexu azaltzen da gizarte-zerbitzuen prestasun ezagatik, izan ere, erantzuten luze jotzeaz gain, ez
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zutelako inolako gertutasun edo enpatiarik
azaldu egoerarekiko. Emakume horrek, azkenean, salaketa kendu zuen prozesuaren zailtasunagatik:
“Ertzain-etxera joan nintzenean
Gizarte Zerbitzuei deitzea nahi nuen galdetu zidaten, eta baietz erantzun nien.
Baina nirekin harremanetan jarri nahi izan
zutenean lanean nengoen eta ez nuen deia
hartu; deia itzuli eta “deituko zidala” erantzun zidaten, baina bi hilabete inguru igaro
ziren berriz deitu zidaten arte. (…) Liskar bat
baino gehiago izan nuen gizarte-laguntzailearekin; beraz, berarengana ez joaten saiatu
naiz. Berak [gizarte-langileak] nire itxurari
buruz zuen iritzia ematen zuen beti, ni zaintzen banaiz ere, noski! Baina, nire gizarte-laguntzailea krudela da. Gizarte Zerbitzuek ez
zidaten ezertxo ere lagundu… adibidez, tratu
txarren salaketa kendu banuen ere, Ertzaintzak 6 hilabetez deitzen jarraitu zuelako…
oso jatorrak (…) D17
Gizarte Zerbitzuen hauteman, bideratu eta artatzeko lanetan erantzun oso
egokiak (gizarte-laguntzaileen bulegotik haratago doazen jarduketekin) zein oso
desegokiak izan dira. Esperientzia ezberdin
horiek, honelako zerbitzuetan eginkizun eta
ikuspegi ezberdinetarako prestakuntza egoki
eta homogeneoaren falta dagoela jartzen
dute agerian.
ESKUBIDE ETA BALIABIDEEI BURUZKO
ORIENTAZIOA

Lehen Arretako Gizarte Zerbitzuen
zeregina da zerbitzura jotzen duten genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeak
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hauteman, bideratu eta artatzea, eta baita
orientabideak ematea eta laguntzea ere.
Elkarrizketa egin duten emakumeek gizarte
-laguntzaileengandik jasotako laguntza eta
orientazio ona baloratzen dute bereziki. Zentzu horretan, 31 urte emakume batek, indarkeria larriko harreman luzea eta prozesu
judizial luze eta zail bat jasan ondoren, oinarrizkotzat jotzen du gizarte-zerbitzuengandik eta familiarengandik jasotako laguntza,
eta emakumeek inolako laguntzarik ez dutenean indarkeriatik irteteko prozesuak nolakoa izan behar duen azaltzen du:
“Baina hori familiaren laguntzarik ez
zuen emakume bati gertatzen zitzaion eta ez
nau harritzen bikotekide ohiarengana itzultzea, errazagoa delako ezagutzen duzunarekin borrokatzea, ezagutzen ez dituzun gauzekin baino, eta are gehiago kalte egiten
badizute edo behar besteko laguntza ematen ez badizute.” D15
Hogeita bat urteko beste emakume
batek esaten du gizarte-laguntzailearengandik jasotako babesa eta laguntza funtsezkoak izan zirela berarentzat indarkeriazko
harremanetik irten eta apurtzeko prozesuan:
“Berarik [gizarte-laguntzailea] esker;
bestela, uste dut berarekin jarraituko nuela
edo erotu egingo nintzela, ezin nuelako
gehiago. Uneoro aholkatu didana izan da,
batzuetan ez nekien zer egin behar nuen eta
salaketa jartzera lagundu zidan eta prozesu
guztian egon zen nirekin. Epaiketan ez zen
egon, baina deika aritu zen etengabe. Eta
oraindik ere harremanetan jarraitzen dugu
eta zer moduz nagoen galdetzen dit.” D10
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Hogeita hamabi urteko emakume
batek modu berezian baloratzen du artatu
zuen gizarte-langilearen laguntza:
“Gizarte-laguntzailea,
salaketaren
ostean, nirekin harremanetan jarri zen. Aldez
aurretik ere ezagutzen nuen. Bai, telefonoz
deitu zidan, jakin egin zuelako eta zer gertatu
zen galdetzeko. Egia esanda, gizarte-laguntzailearekin oso ondo, bilera bat izan nuen
berarekin, nola izan zen kontatu nion, eta…
ez zen neurri berezirik hartu, baina beti hor
egon da. Arazoren bat badaukat, joan eta hitz
egiten dugu.” D3
Emakumeak kezkatzen dituzten beste
arazo batzuk izapide ezberdinak egiteko
beharrekoak diren denbora-tarteak dira, eta
Administrazioak zehazten dituen denbora-tarte horiek ez direla beti bateragarriak
emakumeen beharrekin. Horrela azaltzen du
49 urteko emakume batek:
“Oso geldoak dira izapideetan, pertsonek eskatzen dutenean, eskatzen dute, une
horretan bertan behar dutelako. Tentsioa
etengabekoa da.” D9
ATZERRIKO EMAKUMEEN ARRETA

Egungo Atzerriko Legeak ezartzen duenez, bikotekide edo bikotekide ohiaren genero-indarkeriaren biktima diren emakume atzerritarrek beren egoera erregularizatu ahal dute,
epailearen aurrean erasoak egiaztatzen badituzte. Baina, aldi berean, arau horrek ezartzen
du epailearen aurrean indarkeria hori egiaztatzen ez duten emakumeek, erregularizatzea ez
lortzeaz gain, beraien aurka atzerritartasuneko
zigor-espedientea abiarazi ahal dela, eta kanporaketarekin amaitu.

Babesik ez eta arrisku bereziko egoera
jartzen ditu arau horrek genero-indarkeriaren biktima diren eta bertan modu irregularrean bizi diren emakume atzerritarrak, eta
arreta- eta babes-baliabideek kontuan izan
beharko lukete.
Ikerlan honetan elkarrizketa egin
duten bost emakume atzerritarrak bat datoz
esaterakoan atzerritarra izatea zailtasun
berezi gehigarria izan dela jasaten ari ziren
indarkeriazko harremanetik irteteko orduan.
Adierazten dituzten zailtasunen artean,
genero-indarkeriaren biktima diren emakume atzerritarrentzako arreta juridikoan
espezializatutako zerbitzu edo profesional
falta nabarmentzen dute. Profesional espezializatuen gabezia horrek, irregulartasunezko egoera oztopo handiago bihurtzen du
indarkeriazko egoeratik irteteko eta dauden
baliabide eta laguntzak lortzeko.
Elkarrizketa egin duten emakume atzerritarrek, orobat, atzerritar izategatik bereizten dituzten beste hiru arazo azaltzen dituzte:
“bigarren mailako hiritartzat” jotzen dituztela
sumatzea, ezberdintasun kultural eta estrukturalak, eta zailtasunak ama-lana eta alderdi
profesionala bateragarri egiterakoan.
Emakume atzerritarren irregulartasunezko egoerak, genero-indarkeria jasaten duten emakumeentzat dauden baliabide
eta laguntzak lortzea zailtzen du. Emakume
senegaldar batek kontatzen du, Gizarte Zerbitzuetan esan ziotela bere egoera irregularrak zeuden baliabide eta laguntza asko lortzea zailtzen zuela:
“Erantzun zidatena ez da konfiantza
ematen dizun edo aurrera egitera bultzatzen
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zaituen zerbait. Planteatzen dizuten lehenengo gauza da zaila dela paperik ez duzulako.” ND1
Eta gaineratzen du:
“Leku askotan saiatu naiz, lehenengo
esaten zidatelako: “bada, paperik ez duzunez…” Nekatuta nengoenean gaztelaniazko
irakaslearekin saiatu naiz urtebeteko kontratua egin ziezadan, baina ezin izan zidan
lagundu.” ND1
Elkarrizketa egin duten bi emakumek
atzerritar gisa, bigarren mailako hiritartzat
begiratzen dietela sentitzen dute, eta horrek
beren sinesgarritasuna eta ingurukoen konfiantza murrizten ditu. Honela kontatzen
dute 51 urteko emakume kolonbiar unibertsitario batek eta 43 urteko eta espainiar
nazionalitatea duen beste emakume kolonbiar batek:
“Kontua da litekeela dela atzerritarra
izateagatik balio gutxiagoko edo gabeziako
egoeran ikusten nindutela, argi dago (...) Zerbitzu batzuetan kontatzen niena sinesten ez
zutela ikusi nuen.» ND4
“Herrian bikotekide ohiak bota ninduela kontatu nuenean, edo azken aldia
baino lehen zerbait kontatu nuenean, inork
ez zidan lagundu, “kanpotarrek” gauzak ikusteko eta pentsatzeko modu ezberdina dutela
ere esaten zidaten…” D17
Badira, halaber, beren herrialdetik irteteak maila sozial eta profesionalaren
gutxitzea ekarri ziela azaltzen duten emakumeak, eta beraz, erasotzailearekiko mendekotasun ekonomiko eta ahultasun bereziko egoera ekarri zien botere-murrizketa.

80

Antzeko esperientzia bizi izan zuten bi emakume atzerritarrek kontatzen dute hona heltzeak autonomia ekonomiko eta aitortza
sozial eta profesional txikiagoa ekarri diela.
Ildo horretatik, honela hitz egiten dute emakume kolonbiar batek eta beste senegaldar
batek:
“Nik berak baino ikasketa gehiago
ditut, maisutza eta hainbat diploma ditut.
Zenbait eskuliburu, hezkuntza-proposamen eta esku-hartzeko proiektu idatzi ditut.
Gizarte-komunikazioa ikasi nuen irratiko
espezializazioarekin… eta, tipo honek esaten
zidan behin eta berrik ez nekiela hitz egiten.
Bada, egia esan segurtasunik gabe geratzen
joan nintzen. ND4
Bigarren kasuan, emakume senegaldarrak esaten du independentzia ekonomikoa emango zion goi-mailako prestakuntza
duela, baina hemen bere egoera bikotearekiko erabateko esanekotasun eta mendekotasunekoa dela, eta horregatik bizi izan zuela
indarkeria. Kontatzen du, halaber, oso zaila
zela bere herrikideei bizitako indarkeria jakinaraztea, baina horren aurrean bera bai, bera
arazoa saihesteko gai den emakumea dela:
“Agian, nire herrialdean egin nituen
ikasketengatik,ezin dut esan gizon baten
mende bizi behar duen emakumea naizenik.
Egiten didan guztia jasan behar dut.” ND1
Beste emakume marokoar batek gogoratzen du bere ingurune hurbilenean, marokoarra bera ere, indarkeriazko egoera ezagutzen bazuten ere, senarraren aurkako
salaketarik ez jartzeko esaten zioten, arabiarren irudia zikinduko zuelakoan. Horrela
azaltzen du bere itzultzailearen hitzetan:
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“Auzokide batek senarra ez salatzeko
esan zion, eta berak erantzun zion: “Ez al
dakizu zer gertatzen ari den? Jo egin gaitu”.
Auzokidea marokoarra zen, jasateko esan
zion, ez salatzeko, bestela arabiarren irudia
zikinduko zuelako. Berak auzokideari esan
zion nahi zuena zela Estatua tartean sartzea.” D5
Emakume atzerritarrek azaldutako
beste arazoetako bat familiaren laguntzarik ez izatea da, herrialdean bakarrik egoteagatik. Zentzu horretan, beraientzat garrantzi
berezia du kontziliaziorako laguntzen politika izatea, seme-alabak zaintzeko beharrak betetzen ahalbide diezaieten. Horixe
azaltzen du, semea eskolan hasi arte egoera
erregularizatzeko lanik aurkitu ezin duen
emakume senegaldar batek, ezin dielako
haurtzaindegiaren gastuei aurre egin:
“Kontratu edo lan baten bila nabil, diru
beltzean izan daiteke. Baina, semea irailera
arte etxean dudanez (...) Bai, haurtzaindegiak
daude, baina ordaindu egin behar dira... Irailera arte [orduan hasiko da ikastolan] ez dira
doakoak.” ND1
ARRETA PSIKOLOGIKOA EMAKUMEENTZAT
ETA BEREN SEME-ALABENTZAT.

Bizkaiko Foru Aldundiaren arreta psikologikoa elkarrizketa egin duten emakumeen ondoen baloratu duten baliabidea da.
Salatu zuten emakumeek zein egin ez zutenek, funtsezkotzat jotzen dute baliabide hau
indarkeriazko harremana gainditzerakoan.
Elkarrizketa egin duten emakumeen
zati handi bat, genero-indarkeriaren biktimak

diren emakumeak artatu eta babesteko baliabide ezberdinek bideratuta lortu zuten asistentzia psikologikoa; baina, beste zati handi
batek onartzen du lagunen eta senideen ekiteak eraman zituela, azkenean, terapiara.
Horren adibide honako testigantza hauek
ditugu:
“Alabak jotzen zuen senargaia zeukan.
Horren ondorioz, Zutitura [Arreta Psikologikoko Foru Programa] joan nintzen berarengatik [alabarengatik], baina etxean esaten
zidaten zergatik ez nuen neurea kontatzen
eta ez nion besteena kontatzeari uzten. Eta
kontatu nuen. Orduan ni tratatzen hasi ziren,
nire alabarenaz aparte.» ND2
“Asistentzia psikologikoa izan dut.
Noski, handik bakarrik irteterik ez nuela pentsatzen nuen. Semeak esan zidan, ama, zoaz
Zutitura [Arreta Psikologikoko Foru Programa], berak ezagutzen zuen zerbitzu hori
… Nik bi hilabete itxaro eta esan nion: “seme,
deitu eta hartu egidazu hitzordua, putzu
honetatik ez naiz irtengo eta”. Irteten ez nintzela ikusten nuen, maldan behera nindoan,
etxean sartu eta negar baino ez nuen egiten,
ez nuen jan nahi, ez nuen kalera irten nahi,
gaizki. Asko lagundu didate.” D6
Terapiaren balorazioa eta emaitzak
Emakumeek balorazio berezia egiten
dute asistentzia psikologiko espezializatuko
baliabidera joateak eman zien bultzadaz:
“Zutiturekin harremanetan jarri ginen
eta berak laguntzen nau eta joaten naiz eta
oso ondo tratatzen naute. Han, nola sentitzen naizen eta pasatu dudana kontatu ahal
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dut, eta ondo sentitzen naiz. Horrelakoak
egotea neurri ona da, entzuten dizutelako
eta gertatzen zaizuna kontatu ahal duzulako…” D13
Tratu txarren eta sexu-erasoen biktimentzako Arreta Psikologikoko Foru Zerbitzuan, indarkeriatik irteteko prozesu osoan
entzuten, ulertzen eta laguntzen dituztela
sentitzen dute emakumeek:
“Gehien baloratzen dudana eman
didaten laguntza da, eta niri esatea «behar
duzunerako nago». Ama eta aitarekin hitz
egiten duzunean badakizu arrazoia emango
dizutela; ez dakit, kanpoko baten batekin hitz
egin nahi nuen, eurek ere leloei bezala arrazoia ematen zidaten jakiteko. Psikologoarekin hitz egitean lasai gelditu nintzen (…)
Orain hiru hilean behin joaten naiz Zutitura
[Arreta Psikologikoko Foru Programa], gauzak nola dihoazkidan kontatzen diot, [terapeutaren izena] entzun eta laguntzen dit.
[Terapeutaren izena] esan zidan ondo ikusten
ninduela, helduago ikusten ninduela eta bisitak utzi nahi nituen galdetu zidan eta esan
nion, «ez, mesedez. Ez nazazu bakarrik utzi,
jasan nazazue.” D11
“Ez dut inoiz ahaztuko Zutitutik eman
didaten laguntza” ND7
“Zutituren zerbitzua, bikain! Izugarri
lagundu dit. Oso ondo portatu dira nirekin.
Hasieran astero joaten nintzen, gero hamabostean behin: beraiek moldatzen ziren nire
ordutegira, oso ondo.” D18
“Orain lasai bizi naiz eta Zutituko psikologoak esaten dit hobeto nagoela, aurrera
aterako naizela... asko lagundu eta laguntzen dit» ND6
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Emakumeek gehien baloratzen dutenetako bat asistentzia psikologikoko taldearengandik jasotzen dituzten mezuen argitasuna da, eta baita irmotasuna ere, eta mezu
horiek indarkeriatik irteteko behin betiko
urratsa ematera bultzatu dituztela nabarmentzen dute:
“Bada, batzuetan sentitzen zara..., ez
abandonatuta, baina oso gogorrak direla.
Hain argi esten dizkizute gauzak, hain garbi
ikustarazten dizkizute gauzak ezen gaizki
sentitzen baitzara. Egun batzuetan neure
buruari esaten nion: “honek zertaz hitz egiten ari den ere ez daki, ez dakielako zer pasatzen ari naizen…” Nik uste du joan izan ez
banintz, ez nukeela urratsa emango…” D9
Beste emakume batzuek beldurra eta
lotsa gainditu behar izan zituzten bizitzen
ari ziren egoerari aurre egiteko eta kontatzen dute, jasotako terapiari eta tratamenduari esker, autoestimua berreskuratzea
lortu zutela. Horrela kontatzen du 56 urteko
emakume batek, 25 urte luze indarkeriazko
harremana jasan ondoren:
“Zutitura [Arreta Psikologikoko Foru
Programa] joan nintzen egunean lotsa handia sentitzen nuen. Baina, egia esanda, joan
nintzen, artatu ninduen, eta oso pozik irten
nintzen, oso pozik, hurrengo astean itzuli nintzen. Ez dakit… nire autoestimua, oso ederra
ez naiz, baina orokortasunean sartzen naiz.
Emakumerik itsusiena nintzela uste nuen,
konplexuz beteta. Ez dakit nola esan, “ahate
itsusia” bezala ikusten nuen neure burua. Eta
[arreta psikologikoko baliabidean] nabarmen areagotu didate autoestimua. Eta orain
ilusioa daukat, gustura jartzen dut edozer...
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Bizitzeko gogorik ere ez nuen nik! Neure
buruaz beste egiten ere saiatu nintzen eta…
Gaur irribarrea daukat, alaitasuna, hazi egin
naiz.» ND3
Bete gabeko beharrak
Asistentzia psikologikoko baliabidearen balorazioa oso positiboa izan arren, emakumeek hainbat kasutan uste dute ez zituela
beren beharrak bete, terapiarekin jarraitzeko
babes eta motibaziorik ezagatik.
Horren adibide, bizileku zuen udalerriaren mankomunitatearen menpeko Arreta
psikologikoko Programara behin bakarrik
joan zen emakume baten testigantza:
“Behin bakarrik joan nintzen [Mankomunitatearen asistentzia psikologikora] eta
ez, ez zitzaidan gustatu. Niri iritziz, agian
berak pentsatzen zuen nire arazoa ez zela
joaten jarraitzeko bezain larria… Ez zidan
ulertarazi berriro joan naitekeela. Ez zidan
esan, etorri hemendik aste batzuetara. Neure
esku zegoen, gehiagotan joan nahi nuen. Eta,
honetatik irteteko, laguntza handia ematen
dizun baten bat behar duzu.” ND1
Indarkeriaren eragina seme-alabengan
Elkarrizketa egin duten emakume
gehienek seme-alabak dituzte erasotzailearekin eta, ia testigantza guztietan, indarkeriaren eraginpean egon izanak seme-alabengan duen eraginagatik emakumeek duten
kezka islatzen da. Horren adibide bi testigantza; bat, adinez nagusi diren semea eta
alaba dituen emakumearena, eta bestea, 13
urteko semea duenarena:

“Pena handia ematen dut seme-alabek
ikusi dutena, eta egin ahal dutela, ama askok
jakin beharko lukete eta: jasateak seme-alabak ere akabatzen dituela, behar ez dituzten
gauzak ikasten ari direlako» D16
“Semea nahiko gaizki dago. Gaur egun
kontrolik gabe dago erabat, kontroletik at,
jakina, 13 urte ditu... Umeak hain kontroletik
kanpoko egoera bizi du ezen, ez dakit... Sufritzen duela uste dut, ez dakit barrurantz ala
kanporantz sufritzen duen, baina sufritzen
du. Asko aldatu da zeren lehen ezberdina zen,
baina orain aldatzea espero dut...» D4
Azken kasu honetan, emakumeari
semeak arreta psikologiko espezializatua
jaso zuen galdetzen zaionean, ezetz erantzuten du eta kontatzen du une horretan bere
udalerritik gertu ez zegoela genero-indarkeriaren biktima ziren emakumeen seme-alabentzako asistentzia psikologikoko baliabiderik. Bilbora joan behar izatea, ordaindu
ezin zuen gastua zela esaten du berriz ere.
Baliabidea lortzeko ezintasun horrek, beharrezko asistentzia psikologikorik gabe utzi
zuen bere semea:
“Haurra ez da psikologoenetan egon.
“Ez, ez gara psikologoarengana joan, semearekin Bilbora joan behar nuelako, eta begira...
ezinezkoa zait! Nik esaten niena da: “ogi zati
bat emateko ez badaukat, ez daukat trena,
autobusa edo autoa hartzeko”. Noski, Bilbon bizi den jendea horrelako gauzak egiteko modua du, baina nik hemendik ez, hori
da errazena.» D4
Bizkaiko Foru Aldunditik jasotako
informazioaren arabera, elkarrizketa egin
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duen emakumeak aipatzen duen zonaldera
zabaldu da estaldura gaur egun, eta eskualdean bertan seme-alabentzako arreta psikologiko espezializatuko baliabideak daude.
Genero-indarkeriaren
eraginpean
hazteak halabeharrezko eragina du haurren
garapenean arreta eta laguntza psikologiko
espezializatua jasotzen ez badute. Zentzu
horretan, emakumeek erakusten duten kezkarik handienetakoa da beren seme-alabek
aitaren indarkeriaren eraginpean hazteagatik ikasitako indarkeriazko ereduak errepikatzea, edo alderantziz, jokabide-eredu uzkurragoak izatea:
“Berak [erasotzaileak] egin duena
izan da, seme-alabak psikologikoki gaixotu.
Oraintxe, aitaren erruagatik, ez dute elkarrekin egon nahi.” D5

“Jasan behar nuen guztia jasan dut
beraiengatik. Eta orain bizkar ematen didate,
ikusi badute ere. Zure alabak hori esatea,
jakinda ere bere lagun baten amak kalean
gelditu eta honako hau esatea: “Aizu, horrelakorik gertatu al da? Zure alabak nireari
esan diolako bere aita zu leihotik botatzen
saiatu dela”. Eta gero alabak ukatu egiten
du, zeure alabak lagun bati esan eta gero
ukatu egiten du. Gaizki sentitzen zara.” D9
Beste emakume batek honela azaltzen
du alabaren beraren aurkako jarrera:

“Semea tipo bikaina da, erabat bidegabea iruditzen zitzaidan aitarekin nahastea, ez dut nire semeak nik ikusi ditudan gauzak ikusterik nahi. Nik pentsatzen
nuen aita batek semearengatik dena egiten
duela…” D11

“Nire alabak entzuten du, bai. Ez da
aitaren alde dagoela, baina ez dakit ez duen
onartu… eta birrintzen nau irainka, beheramenduz, aita bezala jokatuz. Ez da ez nauela
maite, tratu txarrak onartzen ditu, baina
zerbait dago. ND3

“Alaba terapian dago dibortzioaz
geroztik. Psikiatrak esan omen zuen indarrik ez zuenez, neutral gera zedila. Semea
nirekin epaitegian egon bazen ere, alaba ez
da etorri, baina ez lagundu nahi ez didalako
(oso ondo gaude elkarrekin), ezin duelako
baizik. Oso sentibera da.” D2

Emakumeek seme-alaben egoera
emozional eta psikologikoaz duten ardurak
txikientzako arreta psikologiko espezializatuko baliabideak eskatzera eramaten ditu:

Seme-alabak genero-indarkeriazko
prozesu batean erabiltzea, egoera bereziki zailean jartzen ditu haurrak. Emakumeen seme-alabek babes eta laguntza psikologiko espezializatua jasotzen ez badute,
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batzuetan beren jarrera aldatu eta amarenganako errefusa bihur daiteke eta bizi izandakoa ukatzea eragin. Elkarrizketa egin duen
emakumeetako batek azaltzen du banantze
-prozesuan alabek ere bere kontra egiten
bukatu zutela, oso eraso larria ikusi arren:

“Eragiten die [alabaz ari da]; dena
eramaten dute, beste aldea (aita edo ama)
ez izatearen txarra, gogo falta [bizitzen ari
den egoeragatik amaren beraren gogo faltaz
ari da]. Jakina, orain arte epaiketetan eta
istiluetan egon naiz, eta lau urtez hitzarmen
arauemailea aldatzen egon ondoren eta…
bada, hori, askotan gogorik ez dudala. Pena
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bat da, pena bat. Alabarekin ikusten dut (…)
Iaz Mankomunitatean egon nintzen, psikologoarekin, baina uste dut alabak laguntza
psikologikoa behar duela. Asko kezkatzen
nau, lur jota nagoenean alabarekin liskarra
daukat. Elkarrekin eramaten lagun diezagutela behar dut. Alabak 6 urte ditu orain, eta
berarekin liskarrean amaitzen dut.” D3
AUTONOMIA EKONOMIKOA

Sarritan, genero-indarkeria emakumeen erasotzailearekiko mendekotasun ekonomikoko egoeretan ezartzen da. Zentzu
horretan, indarkeria matxistaren osagai ekonomikoa maiz azaltzen da elkarrizketa egin
duten emakumeen esanetan, bai profesionalik arrakastatsuenaren bai emakume baserritarren ahotan, eta tartean emakume atzerritarrak, dagoeneko adierazitako zailtasunekin.
Elkarrizketa egin duten emakume askoren
mendekotasun ekonomikoa areagotu egiten da hausturaren unean. Momentu horretan, indarkeriazko harremanarekin behin
betiko haustea ahalbidetuko liekeen autonomia ekonomikoa lortzeko zailtasunak gogoratzen dituzte askok. Hartara, elkarrizketa
egin duten bi emakumek gogoratzen dute
beldurra eta lotsa gainditu eta beroriek eta
beren seme-alabak bizirik iraun ahal izateko
laguntza eskatu behar izan zutela:
“Epaiketaren ostean udaletxean egon
nintzen eta han gizarte-laguntzaileak eta
bertako teknikaria ezagutu nituen, asko
lagundu didate... Nik lanik egiten ez nuenez, eta gurasoen etxean nengoenez, ez
nuen diru-sarrerarik; berak lan egiten zuen,
nituen aukerak jakinarazi zizkidaten eta

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE)
eman zidaten.” D14
“Jakina, ikastetxeak badaki, zeren
eta… berdinetan gaude, tutorea hemengoa da, elkar ezagutzen dugu; noski, hemen
dena gurpil bat da. Nahikoa badaki, den
-dena ez, baina badaki. Bai, berarekin hitz
egin dut. Izan ere, berarekin hitz egin behar
izan nuen liburu bat eskatu eta dirurik ez
nuelako, eta ez arduratzeko esan zidan,
konponduko genuela. Ezin naiz kexatu, hor
egon dira beti. Kostata, makurtu behar izan
dut, neu joan naiz beraiengana, nola ez (…)
Azkenean gizarte-laguntzailearengana joan
behar izan nuen, ezin nuelako gehiago, ezin
nuen gehiago, hilabete batzuetan semeari
jaten emateko ere ez neukan. Jakina, berak
horrela hartzen zuen mendeku, ni erabili nahi ninduen eta bere menpean eduki.
Azkenean eske joan behar izan nuen, baina
egoera horrek bizkortu egin ninduen, nik ez
nuelako laguntzarik eskatu nahi… elikagaien
bankuarena, hara joaterik pentsatu ere ez
nuen egin nahi… habea erortzen zitzaidan
gainera (…). Baina, janari horrekin egun hartan semea eta biok primeran jan genuela
ikus nuenean, pentsatu nuen: “hau beste era
batera ikusi behar da”. D4
Emakume horrek berak oso modu
positiboan baloratzen du Udalaren laguntza ekonomikoa, hau da, udal-ekipamendua
garbitzeko eskaini zioten enplegu publikoaren bidezkoa:
“Udaleko zinegotzi bat ere interesatu
zen; gizarte-laguntzaileak txostenak egingo
dizkietela pentsatzen dut... Bai, euren aldetik jarri dute eta lagundu didate [udalak],
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garbitzaile-lanpostu hori eman didate, eta
niretzat irtenbidea da, nire irtenbidea da…
Pozik nago, egia esan Udal mailan oso ondo
portatzen ari dira nirekin.” D4
Elkarrizketa egin duten emakume
batzuek Lanbidera jo zuten laguntza ekonomikoak edo laneratzeko laguntzaren bat
eskatzera. Jasotako erantzunaren balorazioa
oso bestelakoa da emakume batzuengan eta
besteengan. Emakume batzuek kontatzen
dute Lanbideren gestioaren bitartez beren
egoera ekonomikoa hobetzeko laguntzak
aurkitu zituztela, baina beste batzuen testigantzen arabera negatiboa izan zen jasotako arreta.
Berrogeita bederatzi urteko emakume
marokoar baten testigantzak (itzultzailearena egiten zuen pertsonarengandik jasoa),
laguntza baila joan zenean Lanbidetik jasotakoa positiboki ilustratzeko balio du:
“Lanbidera joan eta zuzendariarengatik galdetu nuen, azkenean berarekin egon
nintzen, ni nahi zuen tokira eramateko esan
nion, itsasora botatzen baninduen ere bost
axola, baina ez nuela etxera itzuli nahi. Lanbideko zuzendariak gizarte-laguntzailearekin egon behar nuela esan zidan. Gizarte-laguntzailearengana joan nintzen, zentro
batera joatea eskaini zidaten eta bi gizonek
(ertzainek) etxera lagundu zidaten nire gauzak hartzera eta harrera-zentrora eraman
ninduten alabetako batekin.» D5
Beste emakume batek esaten du Lanbidetik jaso zuen laguntzari esker errazago
egin ahal izan zituela laguntzak lortu ahal
izateko egin behar zituen izapide guztiak:
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“Asko lagundu zidan Lanbiden [artatu
ninduen pertsonak], mordoa lagundu zidan,
beti esaten zidan: “azkar joan”. Esan zidan:
“esango dizudana gure artean gera dadila,
gizarte-langileak egin dezake, Udalek egiten
dutelako”. Erroldatu egin behar nuen laguntza eskuratu ahal izateko.” ND1
Beste emakume batzuek, alabaina,
laguntza lortzeko baldintzak argiagoak
izatea eta Lanbidekoek indarkeria jasaten duten emakumeek bizi duten arrisku-egoera hobeto ezagutzea eskatzen dute. Hartara, emakume batek kontatzen du bere
erasotzailea salatu behar izan zuela, Lanbidek behartuta, laguntza ekonomikoa izapidetu ahal izateko, eta azkenean ukatu egin
ziotela baldintzak ez betetzeagatik. Egoera
horrek erasotzailearen indarkeriazko erantzuna eragin zuen eta arrisku-egoeran jarri
zuen:
“Lanbidek salatzera behartu ninduen
eta, azkenean, ez zidaten laguntza eman.
Baldintzak betetzen ez ditudala badakite (...)
ez zidaten salatzeko esan behar. Jakin zuenean (erasotzaileak), etxera etorri eta autoarekin harrapatuko ninduela esan zidan.” D3
Beste emakume batzuek kontatzen
dute, prestazio ekonomikoen “erabiltzaile”
profil zehatza betetzen ez zutenez, oso urritasun handiko uneetan egon arren, ez zutela
inolako laguntza ekonomikorik jaso. Emakume batzuek kexu azaltzen dira laguntzak
malguak ez izateagatik eta emakume batek
laguntza puntual bat behar izatea eragin
ahal duten faktore guztiak kontuan ez hartzeagatik. Horrela azaltzen dute bi emakumek, langile autonomo batek eta zailtasun
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bereziko egoeran dagoen ingeles irakasle
batek:
“Ez nuen laguntza ekonomikorik jaso
arkitektoa nintzenez “ondo irabazten nuelako”, aurreko urteetako errenta-aitorpenak
altuak ziren, baina une hartan ezin nuen lan
egin. Ezin duzu baja hartu autonomoa zarelako, ez duzu ezer jasotzen. Gastuak baino
ez dituzu (abokatuak, hipotekak, gastuak,
etab.) baina ezin duzu ezer egin.” D1
“Ez dut laguntzarik eduki. [Udalerriaren izena] gizarte-laguntzailearekin harremanetan nago, baia, baina inoiz ez dit genero-indarkeriarengatiko laguntzarik eskaini.”
D7
Elkarrizketa egin duten emakume
gehienek esaten dute pobretu egin direla
indarkeriazko harremana hautsi ostean, eta
horietako askok hil amaierara iristen dira
familiaren laguntzari esker, laguntza hori
gabe aurrera egiterik izango ez luketela:
“Negutegia dudanez justu nabil ekonomikoki, baina familia daukat ondoan;
familiaren laguntzarik gabe ezinezkoa da.
Eta diru mailan ere, egun batean ez duelako
jateko eta Cáritas-era jo behar duzu… Nik
ez dut horrelako laguntzarik [Cáritas] behar
izan, baina familiari esker izan da.” D3
“Diru-sarrerarik gabe geratu nintzen,
xentimorik gabe, lanean hasi behar izan
nuen, eskerrak lantxo bat aurkitu nuela (300
euro, ez zen heltzen). Jakina, seme-alabek
lagundu behar izan zidaten.» D6
Familiaren kargak bakarrik gain
hartu behar izana emakumeek autonomia

ekonomikoa ez lortzeko ematen duten arrazoietako bat da. Seme-alabak dituzten emakume gehienek ordaindu beharreko gastu
guztiei aurre egin ahal izateko izaten dituzten zailtasunak kontatzen dituzte:
“Mantenu-pentsioa eman behar zidan,
eta baita zorrotz egin ere, berak bere alabengatik edozer egiten duelako. Baina, jakina,
nik orduan 207 euro irabazten nituen, gehi
berak mantenu-pentsioagatik ematen zizkidan 400 euroak… etxeko atetik pasatu eta,
orduan, zer egin... Izan ere, argia, ura eta
gasa ordaindu eta jan egin behar duzu...» D9
“Behin, langabezia amaitu zitzaidan
(irailean) eta semearen aitak ez zidan ezer
ematen... Udaran ondo, amarekin eta tabernan lanean egon nintzelako, baina momentu
bat heldu zen... Neguan, txandaka lan egiten
dut hemen, aste batean bai eta bestean ez,
langabezia bukatu zitzaidan, aitak ez zidan
ezer ematen eta gauzak konplikatzen hasi
zitzaizkidan eta orduan hasi nintzen [udalerriaren izena] gizarte-langilearengana joaten.» D19
Eta, ildo beretik, etengabeko mendekotasun ekonomikoa aipatzen dute beste
emakume batzuek, baita banandu ostean
ere:
“Ni bere menpe nengoen, dirurik ematen ez bazidan, nik ez nuen ezertxo ere.
Orduan ganadua igotzen genuen zeren,
noski, berarekin lan egiten nuen. Ondasun-komunitatea genuen eta iaz desegin
genuen. Guztiarekin gelditu zen bera, dena
eman nion bakean utz nezan, baina berak
pisuaren hipoteka ordaindu behar du. Gaur
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egun, oraindik, haserre dagoen egunean,
etxetik botako nauela esaten dit (berak
ordaintzen duelako), nik esaten diot bota
behar banau, bota nazala.” D4
“Bi hilabete egon nintzen harrera-etxe
batean. Pentsioa ordaintzen ez zidanean zen.
Libreten gaia eta beste batzuk formalizatu
arte ezin nintzen etxean egon, eta harrera-etxera joan nintzen... Hainbat ahuntz hil
dizkit ostikoka, baina [salaketa] preskribatu
egin da; hiru zakur akabatu dizkit, denbora-tarte honetan, baina hori ere preskribatu
egin da...» D16
Emakumeek gain hartu behar izaten
duten beste gastu bat, inork horren berri
eman gabe, prozedura judizialaren ondoriozko gastuak eta beren babesa ziurtatzeko
gastuak dira: sarraila aldatzea, ateak, leihoak
aldatzea, alarmak. Horren adibide, 20 urtez
indarkeriazko harremana jasan ondoren
senarra salatu zuen emakumearen kontakizuna dugu:
“Honakoa zen zalantza: zeintzuk
izango dira prozesuaren gastuak salaketa
jarri ondoren? Etxeko sarrailak aldatu…
Azkenean kontratatzen duzun abokatuak
gomendatzen dizu zer egin behar duzun,
zein aldaketa egin… Inork ez zidan gastuen berri eman, ezta defentsako abokatuari
buruz ere…” D18
Berrogeita hamabi urteko beste emakume batek kontatzen du denbora-tarte
batean pentsioa ordaindu behar izan ziola
bere erasotzaileari:
“Berak ere landu zuen bere defentsa;
epaiketan aurkeztu zuen Gizarte Zerbitzuen
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paper bat ere lortu zuen, non esaten zen diru
-sarrerarik ez zuela eta horregatik kobratzen
zuela gizarte-laguntza, eta dibortzioko epaileak esan zuen 500 euroko pentsioa eman
behar niola! Epaia errekurritu egin behar izan
nuen. Gizarte Zerbitzuetara ere joan behar
izan nuen hark gutun hori nola eduki zezakeen galdetzera, autonomoa zela jakinda...»
D18
ETXEBIZITZA

Indarkeriaren biktima diren emakumeak gehien kezkatzen dituzten alderdietako
bat beren etxebizitza izatea da, indarkeriarik eta erasotzailearen mehatxurik gabe bizi
ahal izateko tokia. Hogeita hamar urte luze
indarkeria jasan ondoren erasotzailearengandik banandu zen emakume batek gogoratzen du berak bion pisuarekin geratu nahi
zuela, eta bere etxebizitza-beharra lehenetsi
behar zela argudiatzen du:
“Etxea, gehien kezkatzen nauena.
Seme-alabekin ondo nago, baina ez dut
nire etxea utzi nahi. Ez da bidezkoa nik joan
behar izatea eta bera gelditzea. Nik ez dut
inor jipoitu, bera da gauzak ondo egin ez
dituena; nik ez diot inori kalterik egin eta
kalean gelditzea...” D13
Elkarrizketa egin duten emakume
gehienek ez zuten etxebizitza lortzeko
laguntzarik eskatu, behar hori betetzen
zuten senideen edo lagunen laguntza-sareak
zituztelako. Adibide gisa, euren etxea utzi
behar izan zutela eta senideek edo lagunek
nola hartu zuten kotatzen duten hiru emakumeren testigantzak:

II. TESTIGANTZEN AZTERKETARI BURUZKO EMAITZA NAGUSIAK

“Banandu eta hipotekaz arduratu
behar izan nuenean, lanean banengoen ere
(kontraturik gabe), amaren etxera joan behar
izan nuen, heltzen ez delako. Semearengatik
egin nahi nituen gauzak ondo.» D19
“Banandu nintzenean, lagun baten
etxera joan nintzen seme-alabekin. Etxe
honetatik irten behar nuela esan zidan berak,
ez nuela horrelako tratua merezi… Asko
lagundu dit.” ND6
“Dagokigun egunean, iritziz aldatu eta
ez zen etxetik joan. Ni joan nintzen beheko
pisura semearekin, gurasoen etxera (…) Hilabete inguru egon zen etxean, bizimodu jasanezina egin zigun zaratekin, oihuekin...» D15
Aitzitik, etxebizitza izateko laguntza
eskatu arren lortu ez zuela eta egoera horrek
alaben jagoletza galarazi ziola gogoratzen
duen emakumearen testigantza nabarmentzen da:
“Etxebizitza eduki behar dut alaben
jagoletza eskatu nuelako eta etxebizitzarik
gabe ezin didatelako eman. Emakume askok
ez dakite hori (…) Gizarte-laguntzailearekin hitz egin nuen, eta alkatearekin ere hitz
egin nuen, behar gabe, baina beno... Udalaren etxebizitza bat agindu zidan eta oraindik zain nago. Paper guztiak aurkeztu nituen.
Nik, alabaina, pisua alokatu behar izan nuen
600 eurotan [udalerriaren izena]” D9
Erasotzailearekin bizi ziren familiaren
etxebizitzatik, segurtasunagatik, alde egin
behar izan zuten bi emakumeren testigantzak nabarmendu behar dira. Kasu bietan,
harrera-pisu batera joan ziren emakumeak
eta bertan egon ziren bitartean jasotako

arreta ona, laguntzaren kalitatea eta sentitutako babes-sentsazioa nabarmentzen
dituzte biek.
Lehenengoa, 57 urteko emakume
baten kasu da, zeinak gogoratzen duen errefusatu zuen lehen eskaintzaren ondoren,
azkenean denbora-tarte txiki batez harrera-pisu batera joatea erabaki zuela, bere
babesa bermatzeko bide gisa:
“Bi hilabete egon nintzen harrera-etxe
batean. Pentsioa ordaintzen ez zidanean zen.
Libretaren gaia eta bestelakoak formalizatu
arte ezin nintzen etxean egon, eta harrera
-pisura joan nintzen… Harrera-zerbitzu ona
dago (…) Bi hilabetez egon nintzen han eta
orduan bakarrik izan dut pentsatzeko aukera.
Ondo artatuta nengoen, eurak gertu zeuden, edozein arazo nuela berehala artatzen
ninduten, benetan gustura egon nintzen.
Babestuta nengoen, inork ez zekien non nengoen, eta babestuta egon nintzen bi hilabete
horietan.” D16
Bigarren kasua emakume marokoar
batena da, zeina indarkeria 33 urtez jasan
ondoren, Lanbidera joan zen laguntza eske
baliabide ekonomikorik edo familia-sarerik ez zeukalako. Lanbidetik gizarte-langilearengana bidali zuten, eta hark alabetako
batekin harrera-etxea batera joatea eskaini
zion. Emakume horrek harrera-etxean egin
zuen elkarrizketa itzultzailearen laguntzarekin eta honela azaldu zuen jasotako arreta:
“Orain ez dauka ezer, ez du Marokora
itzuli nahi alabak sendagaiak behar dituelako
eta ez du alaba kalean ikusi nahi. Berak, osasunez ondo balego eta mokorreko higadura
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izango ez balu, lan egingo luke, pisu bat alokatuko luke alabekin eta aurrera egingo luke.
Baina ez dago ondo, ezin du. Azkenean berarengatik eta bere seme-alabengatik egin
duten guztia eskertzen du… Eskerrik asko
etxebizitzagatik, janariagatik, gasagatik,
«Marokon ez lukete horrelakorik egingo.” D5
ASISTENTZIA JURIDIKOA

Ondo baloratzen dute asistentzia juridikoko zerbitzua, ezagutzen duten eta erabili duten emakumeek. Eta, ezagutzen ez
dutenez erabili ez duten emakumeek eskatzen duten baliabidea da. Zentzu honetan, emakume batek kontatzen du epaiketa
amaitu zenean faltan bota zuela prozedura
judizialaren ondoren zituen zalantzak argituko zizkion aholkularitza juridikoa:
“Ez, agian abokatua nuelako eta ez
ninduten bidali. Baina uste dut, hori horrela
izanda ere, epaiketaren ondoren, pasatu da,
zalantzak geratzen zaizkizula. Ez dakizu
nora, nola edo noiz joan. Erabat galduta
zaude… zeure burua horrelako batean ikusten duzun lehen aldia denez...!» D9
Asistentzia juridikoko zerbitzura joaten diren emakumeak, ondo baloratzen
dut baliabidea. Bigarren iritzi bat izateko
edo abokatuengandik jasotako informazioa
berresteko joaten dira:
“Laguntza juridikoko zerbitzura joan
nintzen, nire lagunak sarri hitz egiten zidalako baliabideaz eta joan egin nintzen.
Ondo artatu ninduten… Abokatuarekin nengoen, zegoeneko, eta abokatuarekin jarraitzeko esan zidaten, gauzak oso aurreratuta
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zeudela eta Zutitura [Arreta Psikologikoko
Foru Programa] bidali ninduten.» ND3
“Clara Campoamor elkartera [Aholkularitza Juridikoko Foru Programa eskaintzen
duen erakundea] ere joan nintzen, epaileak
nire erasotzaileari hilean 500 euroko pentsioa eman behar niola esan zidanean. Lur
jota gelditu nintzen! Ez nuen ezertxo ere
ulertzen.” D18

II. TESTIGANTZEN AZTERKETARI BURUZKO EMAITZA NAGUSIAK

5. EMAKUMEEN ESKAERA NAGUSIAK
Askotarikoak dira ikerketa honetan
esku hartu duten 26 emakumeen indarkeriazko esperientziak, eta era berean beren
ezaugarri sozio-demografikoak. Hala ere,
adostasun handia dago artatu gabeko beharrei eta horiek hobetzeko eskaerei dagokienez. Horiek guztiak bost talde handitan
banatzen dira:
Gizartearen laguntza eta ardura
1. 
handiagoa indarkeria matxistaren
aurrean
2. Informazio egokia, akonpainamendua eta orientazioa
Baliabide espezializatuak egotea
3. 
eta deszentralizatzea
Autonomia ekonomikorako eta
4. 
etxebizitza lortzeko laguntza
5.Epaileek beren eta beren seme-alaben eskubideak onartzeko oztopoak desagertzea eta zigorgabetasuna arintzea

“Kontzientziazio handiagoa, herrietako
jendeak duen garrantzia eman diezaion. (…)
Laguntza eskatzea baino gehiago babestuta
sentitzea da, askotan nahikoa da keinu bat,
“hemen nago” esaten dizutela ematen du. D3

GIZARTEAREN LAGUNTZA ETA ARDURA
HANDIAGOA INDARKERIA MATXISTAREN
AURREAN.

“Gai hauek lantzen dituzten elkarteak
falta dira, hemen ez dago ezer. Une honetan gaizki dagoen pertsona bat ezin da inora
joan, ez zaude ondo.” D7

Emakume batzuek ingurunerik hurbilenenaren (bereziki hirigune txikienetan bizi direnak) jarrera-aldaketa eskatzen
dute, interes eta laguntzarik ezak gizartearen ardura, laguntza zehatz eta beren kontakizunen sinesgarritasun bihur daitezen.
Honela hitz egiten du elkarrizketa egin duen
emakumeetako batek:

Zentzu berean, beste emakume batek
nabarmentzen du genero-indarkeriak abstraktuan duen aurkako jarreraren eta zehatzean dagoen babes-faltaren arteko aldea:
“Gizarteak dio tratu txarren emailea
hor jarri behar dela…, baina ez da horrela.
Bai, manifestazioetara ateratzen direnean,
baina… nik uste dut izen-abizenak eman
beharko lituzketela, ea lotsatzen diren. Neu
naiz nire ingurunearekiko lotsa sentitzen
duena...” ND3
Eta bi emakumek eraldaketa honetarako gakoak eskaintzen dituzte:
“Herrietan eman beharreko lehen urratsa da indarkeria zer den azaltzea, jendeak uste
du genero-indarkeria hiltzea dela. Helduak ere
hezi behar dira, lotsarekin amaitu.” D1

INFORMAZIO EGOKIA, DETEKZIOA,
AKONPAINAMENDUA ETA ORIENTAZIOA

Elkarrizketa egin duten emakume gehienek informazio gehiago (eta egokiagoa) eskatzen dute indarkeria matxistatik irten eta sendatzeko prozesuko une ezberdinak prestatzeko.
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Emakume batzuek hasierako momentua, konturatzekoa eta zerbitzuak ezagutzekoa aipatzen dituzte, eta honakoa proposatu:
“Etxera liburuxka bidaltzea informazioarekin, ‘begira zenbat jendek sufritzen duen hau” esanez. Baina, informazioa
egiazko datuekin, zure ingurukoa, zure herri
ingurukoa.” D3
“Okerrena bakardadea eta beldurra
dira. Egin ahal dugunari buruzko informazio
hobea eman beharko lukete… Jende guztiak
salaketez hitz egiten du, baina besterik ez...
Telebistan salatu behar dela entzuten duzu,
baina ez da besterik entzuten, informazio
gehiago behar dela uste dut.” D13
Detekzioari dagokionez, emakume
kolonbiar batek dio garrantzitsua dela bikote
mistoetan (bertako gizonak emakume atzerritarrekin) egon daitekeen botere-harremana kontuan hartzea:
“Uste dut Gizarte Zerbitzuek zaindu
egin behar dituztela emakume atzerritarretako [bertako gizonekin] bikoteak, nik ezagutzen ditudan gehienetan, behintzat, abusua dago. Baina ez da ezer esaten egoera
nabarmena egin arte, edo isilik mantendu
eta ez da azaltzean, eta are gutxiago salatzen.” ND4
Eta emakume senegaldar batek dio
emakume migratzaileek laguntza gehiago
behar dutela, familia-sarerik ez dutelako:
“Hemen familiarekin daudenek familiaren babesa dute, kanpotik datozenen
kasua ezberdina da, bakarrik gaude. “ND1
Detekzioa eta erabakia hartzeko informazioa baino, indarkeriazko harremanetik
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irtetea erabaki dutenentzako laguntza da
hainbat emakumek eskatzen dutena. Horren
adibide, hiru testigantzek prozesuaren zailtasuna eta laguntza profesional “askonaren”
beharra nabarmentzen dituzte:
“Informazioa eta laguntza behar
da, niretzat oso zaila delako. Nola azaldu
seme-alabei? Ez dakit esan behar diedan…
Informazio gehiago, gauzek nola funtzionatzen duten, zer gerta daitekeen, niri, seme-alabei eta berari ere zer gertatuko zaigun kontatzen duen jendea…” ND6
“Baina, azkenean pertsona batzuei
gertatzen ari zaizuna kontatzen diezu,
aholku ematen dizute… Baina hemendik
irteteko sakonki laguntzen dizun baten bat
behar duzu, (...) entzuten digutenak eta baita
sinetsi ere, pasatzen ari garena egiazkoa
delako.” ND1
“Laguntzako profesionala behar nuen.
20 urterekin zeure burua horrelako egoera
batean aurkitzea, egiten ari zarena ondo
dagoen ala ez ere ez dakizu. D10
Eta beste emakume batek dio bere
esperientzian hutsune handia izan zela
informazio juridikoa ez izatea:
“Hemendik,
gizarte-zerbitzuetatik,
abokatua egon beharko luke. (…) epaiketaren ondoren, pasatu dena, baina beti zalantzak geratzen zaizkizu. Ez dakizu nora, nola
edo noiz joan. Erabat galduta zaude… zeure
burua horrelako batean ikusten duzun lehen
aldia denez.” D9
Hainbat emakumeren eskaera da
indarkeriatik irteteko prozesuan laguntasuna
izatea, eta bereziki epaiketan zehar. Adibide
gisa, hiru testigantza:

II. TESTIGANTZEN AZTERKETARI BURUZKO EMAITZA NAGUSIAK

“Beharrezkoa nuen orientatzen zaituen
norbait, gauzak ondo azaltzen dizkizuna, zurekin dagoena eta nora joan behar duzun esaten dizuna. Zurekin dagoen eta laguntzen
dizun norbait, bizitza antolatzen zaituena, zu
ez zarelako gai. Blokeatuta zaude, pertsona
bezala blokeatu egiten zara.” D1
“Bilbora, psikiatrarengana eta gizarte-zerbitzuetara joateko deitu zidaten txostena egin zezaten. Bakarrik joan nintzen
(seme-alabak lanean zeuden); hori bai, faltan bota nuen baten bat ondoan eramatea,
ez nekielako zer egin.” D2
Hainbat emakumek osasun-zerbitzuen
jokaera nabarmentzen dute, emakumeengandik hurbil dauden zerbitzuak direnez
inplikazioa handiagoa eduki beharko luketelako biktimen laguntzan.
BALIABIDE ESPEZIALIZATUAK EGOTEA ETA
DESZENTRALIZATZEA

Elkarrizketa egin duten emakumeek
oso positiboki baloratzen dituzte erabili
dituzten baliabide espezializatuak, eta bereziki arreta psikologikoko zerbitzua. Horietako batzuek eskatzen dute zerbitzu horiek
mantendu egin behar direla, indartu eta, are
gehiago, emakumeek bizileku duten udalerrietarako hurbiltzen jarraitu, beraientzat
erabiltzea errazagoa izan dadin.
“Oso pozik nago gizarte-langilearekin, berak sartu ninduen arreta psikologikoko
baliabidean, hutsune bat egin ziezadaten,
lepo zegoelako, eta ez zegoen”. D19
Arreta psikologiko espezializatuko
baliabideak erabili ez dituzten edo urteetan

erabili gabe egon ziren emakume batzuek
adierazten dute, hein handi edo txikiagoan,
beharrezkoa dela baliabide horiek gertuago
izatea. Horietako batek azaltzen du tratamendua hasterakoan ez zuela baliabide ekonomikorik Bilbora aldizka joateko eta beste
emakume batek, azkenean, banandu ostean
zerbitzura jo zuenak, erasotzailearekin bizi
zen bitartean heltzeko zituen arazoak planteatzen ditu:
“Ez gara psikologoarengana joan
semearekin Bilbora joan behar nuelako, eta
begira... ezinezkoa zait! Ezinezkoa da. Nik
esaten niena da: “ogi zati bat emateko ez
badaukat, ez daukat trena, autobusa edo
autoa hartzeko...” D4
“Ez nintzatekeen joan, berak, agian, ez
zukeelako onartuko. Zer esango diot? Nora
noan? Zera baino kontrolatuago nengoen
eta. [Udalerriaren izena]-n, bai, baina joan
arratsalde osorako Bilbora.” ND3
AUTONOMIA EKONOMIKORAKO ETA
ETXEBIZITZA LORTZEKO LAGUNTZA

Elkarrizketa egin duten emakume gehienek esaten dute pobretu egin direla indarkeriazko harremana hautsi ostean, eta horietako
askok hil amaierara iristen dira familiaren
laguntzari esker. Emakumerik adinduenek ez
ezik, gazteenek ere behar edo prekarietateko
egoerak nabarmentzen dituzte. Erasotzailearekiko mendekotasun ekonomikoa zuen emakume batek laguntza ekonomikoaren beharra
helarazten du, hasiera batean laguntza zehatzez arindu zuelarik:
“Nik ez nuelako laguntzak eskatzera
joan nahi, elikagaien bankuarena, hara joatea pentsatzea bakarrik… habea erortzen
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zitzaidan gainera. Baina, janari horrekin egun
hartan semea eta biok primeran jan genuela
ikus nuenean, pentsatu nuen: ‘hau beste era
batera ikus behar da”. D4

nahi du eta ez da bidezkoa nik joan behar izatea
eta bera gelditzea. Nik ez dut inor jipoitu, bera
da gauzak ondo egin ez dituena; nik ez diot
inori kalterik egin eta kalean gelditzea...” D13

Harrera-zentro bizi den eta indarkeriaren ondorioengatik lanik egiterik ez duen
emakume marokoar batek, behar ekonomikoa eta etxebizitzarena azaltzen du:

EPAIKETAN BEREN ETA BEREN
SEME-ALABEN ESKUBIDEAK ONARTZEA

“Osasunez ondo banengo eta mokorreko higadura izango ez banu, lan egingo
nuke, pisu bat alokatuko nuke alabekin eta
aurrera egingo nuke. Baina orain ez nago
ondo, ezin dut.” D5
Egoera administratibo irregularrean
dagoen emakume senegaldar batek zehatz
-mehatz azaltzen ditu indarkeriazko harremana apurtu ondorengo beharrak:
“Lana eta paperak” ND1
Garbiketa-lanetan hilean 207 euro irabazten dituen eta etxebizitza ez izateagatik
alaben jagoletza galdu zuen emakume batek
honela azaltzen du behar hori:
“Etxebizitza eduki behar dut alaben
jagoletza eskatu dudalako eta etxebizitzarik
gabe ezin didatelako eman. Emakume askok
ez dakite hori (...) erotu egiten zara, ate guzti-guztietan bilatzen duzulako. Bada, pisurik
ez duzu ez dizkizute alabak ematen!” D9
Eta 30 urte luze indarkeria jasan
ondoren erasotzailearengandik banandu zen
emakume adindu batek esaten du, berak
bion etxean geratu nahi badu ere, lehentasuna izan beharko lukeela etxebizitza izateko duen beharra:
“Etxea, gehien kezkatzen nauena.
Seme-alabekin ondo nago, baina etxea utzi
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Aurreratu denez, elkarrizketa egin eta
indarkeriaren ostean prozesu judiziala hasi
duten emakumeek esaten dute epealdi hori
prozesu zaila izan dela. Baina, salbuespenak
salbuespen, oztopo guztien gainetik berriz
ere egingo luketela diote. Horrela azaltzen
du 52 urteko emakume batek:
“Orain bai, orain merezi izan duela
esaten du, orain etxera noa, edo nahi dudan
tokira nahi dudanean... Baina, ordutik hona,
oso prozesu gogorra izan da, niretzat eta nire
seme-alabentzat (…) Asko hobetu behar da
tratu hurbila, prozesu judiziala…” D18
Hainbat emakumek demandak planteatzen dituzte polizia-sistemaren eta, bereziki, sistema judizialaren aurka, emakumeen
eta beren seme-alaben babesa eta justizia
hobetzeko, eta erasotzaileen zigorgabetasuna eragozteko.
Emakumeen babesa eta kontrol-gailuen
kudeaketa
Dagozkion atalean aurreratu da babes
-neurriak dituzten emakume gehienek ziurtatzen dutela erasotzaileak neurriak urratu
dituela eta arau-hauste horren aurkako erantzun judiziala ez dela espero zutena izan. Gainera, egiaztatutako arrisku-egoeran dauden
emakumeak kontrol-gailuen funtzionamenduaz kexatzen dira. Erasotzaileei jarraipen

II. TESTIGANTZEN AZTERKETARI BURUZKO EMAITZA NAGUSIAK

estuagoa egitea eta arau-hausteen eta gailuen manipulazioen aurrean zorrotzagoak izatea eskatzen dute, zigorgabetasun horri aurre
egiteko bidetzat (D11, D14, D15, D16, D19).
Horren adibide, hona testigantza hau:

izan dezakeen arriskua. Zentzu horretan, koherentzia eskatzen dute amaren eta
seme-alaben babesaren artean. Horixe azaltzen dute 33, 31 eta 30 urteko hiru emakumek, hurrenez hurren:

“Ez da normala pasieran egotea eta gailua aktibatzea eta zuri esatea: “irten zu perimetrotik”. “Norantz?” “Ezin diogu norantz
esan, bestela berarekin topo egiten duzulako.
Eta irten azkar, oldarkor dagoela hauteman
dugulako”. Eta, bera atxilotzera joan beharrean, korrika irteteko eskatzen didate… Hori
galanta da, gero. Eta zer egin horrelako egoeren aurrean? Berak nahi duena egin du, ez dio
beldurra ez epaileei, ez espetxeari…, salatuta
ere… Erakundeek lagundu egin behar zaituzte,
salaketa jarri ondoren, lasai bizi gaitezen, eta
ez kalean topo egiteko beldurrez. Denok berdin
pentsatzen dugula uste dut.” D16

“Nik ez nuen semearen aita gehiago
ikusi nahi, baina ezta berak nire semea ikustea nahi ere. Ni horrela tratatzen baninduen,
nola tratatuko zuen nire semea...? Ezin da
aita ona izan. Nik bakean uztea nahi nuen,
ni eta nire semearengandik urrun joan zedin
(…) Beldur nintzen ez ote zuen egunen baten
semea eraman eta ez ote nuen nik gehiago
ikusiko... Nire semea ikustea galaraziko dion
epaia nahi dut, baina ez, hori ez omen da
posible. Nire semea ikusteko eskubidea du,
baina, egunen batean zerbait egiten badio,
zerbait zergatzen bazaio? Zer egingo dugu?
Nori inportako zaio?” D14

Eskubideak prozesu judizialean eta
epaiaren inguruko eskaerak

“[epaitegian] esan nuen beldurra ematen zidala semea uztea, drogak kontsumitzen
zituela eta emaitza honako hau izan zen:
gauza pasatzeko aukerarekin eta opor erdiekin. Oporren erdia semea eramaten jarraitzen
du, dena elkargunearen bitartez. Honako hau
dio epaiak: hilabete eta erdi berarentzat eta
hilabete eta erdi niretzat. Nire semea babesik gabe dago eta epaitegiak ez du ezer egiten. D15

Genero-indarkeriaren inguruko prozesu judizialetan beren eskubideak bermatzeko neurriak ere eskatzen dituzte emakumeek. Horien artean, azkartasuna eta salaketa
guztiak epaitegi bakar batean bateratzea
(D11, D15), erasotzailearekin topo ez egitea,
eta informazio zehatza agerraldien aurretik,
horietan zehar eta ondoren (D9, D10, D11).
Seme-alaben babesa
Erasotzaileekin harremana hautsi
ondoren, beraiekin seme-alabak izanda, prozesu judizialera joaten diren emakumeen
eskaera nagusienetako bat da emakumeen
gaineko indarkeriaren epaitegiak kontuan
har dezala aitaren eta seme-alaben arteko
harremanak txikien ongizate emozionalerako

(…) berak bere eskubideak dituela et
alabarekin ezin dizkiola inork eskubideak
kendu (…) nik badakit zer bizi izan dudan
berarekin, eta egin ahal duena, nork daki une
batean alabari ez ote dion zerbait egingo?
Baina gertatu arte, hemen ez da konponbiderik egongo edo... hemen ulertzerik ez dudan
gauzak daude (...) Eta nik ezin dut ezer egin,
eta egoera behin eta berriz salatu arren.” D8
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III. ZERBITZUEN SAREKO PROFESIONALEN IRITZIAK
Emakumeei egindako elkarrizketen
emaitzak osatu eta testuinguruan jartzeko,
ondorengo elkarrizketak egin zaizkie Bizkaiko landa-inguruena indarkeria matxistako esperientziak bizi izan dituzten emakumeen erakuntzarekin zerikusia duten
profesionalei. Udalerri txikietako inguru
bateko emakume batzuei, halaber, talde-elkarrizketa egin zaie.
Ondoren, ertzain-talde bati, epaile
bati, berdintasun-teknikari bati, erizain
bati, arreta psikologiko espezializatuko zerbitzuko koordinatzaileari eta psikologoari,
harrera-zentro bateko koordinatzaileari eta

landa-inguruko emakumeen elkarte bateko
aktibistei egindako elkarrizketen emaitzak.
Pertsona horiek guztiek landa-inguruetan
(5000 biztanle beherako eta baserri bakanduetako udalerriak) bizi diren emakumeen
inguruan garatzen dute beren lana edo aktibismoa.
Profesional eta aktibisten ekarpenak
funtsezko hiru gairen inguruan egituratzen
dira: landa-ingurunearen litezkeen oztopoak indarkeria matxistatik irteteko; ingurune honetan esku hartzeko neurri egokiagoak; eta erantzun profesionalaren erronkak
gaur egun.

1. LANDA-INGURUNEA: INDARKERIA MATXISTATIK IRTETEKO OZTOPOAK
Ikerketan esku hartu duten profesional guztiak bat datoz honakoak esaterakoan:
landa-ingurunea indarkeria matxistatik irteteko faktore garrantzitsua dela, eta kasuak
ikusi eta igartzea galarazten duten zein
irteera-prozesuetarako eta emakumeak bere
onera etortzeko oztopo gehiago daudela.
Emakumeen testigantzekin bat datorren lehen elementu adierazgarri bat da,
gizarteak uste duela bikote barruko indarkeria matxista, eraso fisiko larriaren kasuetan izan ezik, arazo pribatua dela eta bizilagunak ez direla sartu behar. Ideia hori
bizilagunen portaerari ez ezik, emakumeen

diskrezioa izateko beharrari ere eragiten dio,
baina azken hori zaila da landa-ingurunean.
Zentzu horretan, honako hau dio elkarrizketa egin duen epaileak:
“Ingurune horietako emakumeei askoz
gehiago kostatzen zaie hitz egitea. (…) Gizarte-tabuak haustea kostatzen zaie, eta beren
buruari galdetzen diote “Nola esango dut
herrian senarrak gaizki tratatu nauela?” Izan
ere, hona etortzen diren gehienek (esparru
isolatuagoetatik, herri txikietatik, baserrietatik) esaten dute ez dutela salatu nahi, ez dela
ezer gertatu, “hitz egingo dut senarrarekin,
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konponduko dut...” Nahiago dute “trapu
zikinak” etxean garbitu. Uste dute hura eta
beraren arteko zerbait pribatua dela. Benetan oso nekatuta egon behar dute hona etorri eta kontatzeko.”
Badira, halaber, ingurune horietan
indarkeriari aurre egin behar dioten emakumeek sentitzen duten lotsa nabarmentzen
duten hainbat profesional, eta ondorioz,
arreta- eta babes-baliabideekiko harremana
ezkutatu ere, ezkutatzen dutela. Horregatik,
testuinguru horietan konfidentzialtasuna
ahal den neurrian zaindu beharreko ezaugarria litzateke. Horixe adierazten du landa-inguruneko osasun-zentro bateko erizainak:
“Adibidez, Ertzaintza bide estu batetik
joaten da ezohiko toki batera, baserri batera,
eta herriak berehala daki zerbait gertatu dela,
eta ondorengo, emakumea errudun egiten
duten zurrumurruak daude. Eta okerrena da,
gainera, emakumea horrela sentitzen dela.
Ez dakit berak horrela ikasi duelako ala kanpo-presioagatik den, kontua da indarkeriazko
egoera ahalik eta modurik ezkutuenean eramaten saiatzen dela. (…)”
Gauza bera dio epaileak:
“Emakumeek esaten dizute: “baserri
batean bizi naiz, ondoan beste baserri bat
dago eta harantzago beste bat. Nola jarriko
didazue polizia zaintzen? Polizia igarotzen
den bakoitzean zer gertatzen ote den galdetuko dute eta.”
Eta ertzainak bat datoz landa-inguruneko lehen mailako kontrolak duen zailtasunarekin:
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“Denek elkar ezagutzen dute eta informaziorik konfidentzialenarekin arazoak sor
daitezke (saila da isilpean mantentzea) edo
biktima normaltasunera itzultzeko, biktimak
bere egoerara itzultzea eta bere ibilbide pertsonalera aurrera egitea zailtzen da.”
Udalerri txiki bateko berdintasun-teknikariak honako paradoxa hau planteatzen
du: ingurua zenbat eta txikiagoa izan, orduan
eta aukera gehiago dena jakiteko, eta handiagoa da indarkeria matxista ezkutatzeko
beharra, izan ere, emakumeen lotsa handiagoa da. Bere iritziz, “Etxean otso, kalean
uso” atsotitzak bikain irudikatzen du errealitate hori, non indarkeriatik irteteko zailtasun gehigarria honako honen ondorio baita:
“Zurrumurruak, denok ezagutzen dugu
elkar, lagunak, familiak, seme-alabak, berarekin ere topo egingo dugu, hemen bizi behar
dugu, kalean behin eta berri topo egin...
[emakumeek] ez dakite nora jo beren burua
salatu gabe (salatu baino lehen informazioa
jaso nahi dute, kontatzen badute...): ez gizarte-zerbitzuetara, ez poliziarengana, ez udaletxera… “Vox populi” egin diren beste kasu
batzuk ezagutzen dituzte, eta beraiei berdin
gertatuko ez ote zaien beldur dira...”
Eta esaten du ezagutzen dituela
kasuak non emakumeek ez baitute laguntzarik eskatzen, zaila egiten zaielako erasotzailearen kontrolpetik ihes egitea:
“Herria txikia da, denok ezagutzen
dugu elkar (Zer egiten zenuen udaletxean?,
Nor zen emakume hura?, Non zaude?)”
Elkarrizketa egin duen erizainak,
ingurune pribatukoa dela suposatzen den

III. ZERBITZUEN SAREKO PROFESIONALEN IRITZIAK

zerbaitez hitz egiteak duen zailtasuna nabarmentzen du:
“Pertsonei esaten diet behar-egoeran
badagoen inor ezagutzen badute niri jakinarazteko. Nik, osasungintzako erreferente izanik, anonimatua errespetatuz eta Osakidetzaren bidetik jokatuko dudala, baina ez da
inoiz horrela izan, ez didate inoiz jakinarazi.”
Testuinguru horretan, profesionalek
eta aktibistek indarkeria matxistatik irteteko
oztopo gehigarriak dituzten emakumeen
sektoreak aipatzen dituzte, eta horien artean
emakume adinduak eta emakume etorkinak.
Emakume adinduen inguruan honako hau
planteatzen du epaileak:
“Adina garrantzitsua da, emakume
adinduak isiltzera ohituta daude, ikusi, entzun
eta gauza handirik ez esatera, eta senar hori
tokatu zaiela eta besterik ez dagoela onartzera. Esan behar da, orobat, honelako indarkeria gora egiten ari dela emakume gazteen
artean, baina horiek, ikusi dudanaren arabera, udalerri handiagoetan bizi izaten dira
eta seguruago daude, ausartagoak dira.”
Elkarrizketa egin duen erizainak emakume etorkinek ingurune honetan aurki
ditzaketen oztoporik handienen inguruan,
bereziki bikote mistoetan (bertako gizonak
eta emakume atzerritarrak) dauden botere-harremanak aipatzen ditu, izan ere, emakume atzerritarrekiko aurreiritziak handiagoak dira, eta bereziki gizona eta bere familia
herrikoak badira. Honela azaltzen du:
“Bikote mistoetan, gizonaren eta emakumearen artean dagoen botere-harremana…
Horrelako bikoteetan emakumearen jarrera

ahulagoa da, bakarrik dagoelako, familiarik
gabe, bere sustraiak beste nonbaiten daude…
Gainera, emakume horien inguruan ematen
diren iritziak, zeintzuetan gure gizonez baliatzera etorri direla esaten den… Azken batean,
galdera litzateke zergatik egin zuen gizonak
egin zuen aukera, zergatik joan zen hain urruti,
zein interes bete nahi izan zuen aukera horrekin, nor saiatu zen nortaz aprobetxatzen.”
Eta emakumeen elkarteko kideek,
baserri isolatuetan zaintzaile-lanetan aritzen diren emakume etorkinei eragiten dien
isolamendu eta ikusezintasuneko arazoari
ekiteko erronka planteatzen dute:
“Etxeko langile gisa baserrietan bizi
diren, abusuak pairatzen ari diren eta erabat isolatuta dauden emakume atzerritarrak.
Geure buruari galdetzen diogu nola heldu,
nola egin laguntza-sarea.”
Hainbat profesionalek eta aktibistak
aipatutako beste oztopo bat da landa-inguruneetan bizi diren emakumeak isolatuta
daudela baliabideetatik, eta horrek zerbitzu
espezializatuetara heltzeko aukerari eragiten
dio, baina baita poliziaren babesa izateari.
Elkarrizketa egin duen abokatuak dio laguntza gutxi dagoela salaketa aurrerako eta zerbitzuak barreiatuago daudela:
“Bilbon errazago lor ditzakete aldez
aurreko laguntza. Landa-ingurunean, berriz,
salatzera doazenean baino ez dira joaten. (…)
Landa-inguruneko beste arazo bat da zerbitzu guztiak ez daudela toki berean koordinatuta, leku batetik bestera joan behar dute.”
Zentzu berean, emakumeen elkarteko
kideek diote baliabideen barreiadura oztopo
gehigarria dela lehengoratzeko:
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“Erabat deszentralizatuta daude baliabideak. Mugitzeko zailtasunak dituen pertsona batek ez du informaziorik, ez daki
baliabideak non dauden.”
Ertzainak arduratuta azaltzen dira
ingurune isolatutako emakumeek oztopo
handiagoak dituztelako baliabide espezializatuetara heltzeko:
“Emakume hauek lehengoratzeko tratamendua zaila da landa-ingurunean, dauden distantziengatik. Urrutiko beste hirigune batzuetara joan behar dute asistentzia
psikologikoa jasotzeko (ibilgailua, denbora,
seme-alaben zaintza). Ez da hirian bezala,
han aukera gehiago daude, distantziak txikiagoak dira eta garraio publikoa maizago
pasatzen da.”
Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko
asistentzia psikologiko espezializatuaren
zerbitzuko koordinatzaileak, alabaina, gaur

egun zerbitzuaren deszentralizazioa erabateko dela gaur egun, eskualde guztietan
ematen dela, urte batzuetan zehar poliki
-poliki zabaldu ondoren. Eta hori aurrerapen handia izan da, emakumeak errazago
hel daitezkeelako, eta bereziki isolatuenak,
sarrera gutxien dituztenak edo autorik ez
dutenak.
Baina, badira zerbitzu horiek ingurune
hurbilagoan ematea zalantzan jartzen duten
profesionala, arestian aipatutako pribatutasunagatik. Zentzu horretan, elkarrizketa egin
duen erizainak zalantzan jartzen du baliabide espezializatuak hurbilago egoteak ingurune horitako emakumeei indarkeriatik irteten lagun diezaiekeela:
“(…) Denek dakite gizarte-laguntzen eske benetan behar duen baino jende
gutxiago joaten dela, lotsagatik. Ez dakit
kasu honetan gauza bera gertatuko zen.”

2. INGURUNE HONETAN ESKU HARTZEKO NEURRIRIK EGOKIENAK
Elkarrizketa egin duten pertsonek
oinarrizkotzat jotzen dituzte informazio eta
kontzientziazioko neurriak, hala landa-inguruneko emakumeei eurei informazioa
eman eta kontzientziaraztekoak, nola herritar guztiei zuzendutakoa.

100

Lehenengoari dagokionez, elkarrizketa
egin duen epaileak neurri-mota biak eskatzen ditu:

ari dena esateko beharraz, ezer gertatzen
ez dela. Horretarako, hezkuntza eta prestakuntza gehiago beha da; agian, udaletxean
emandako hitzaldiak baino ez. Informazioa kulturaren atea eta ulertu eta onartzen
badute, azkenean praktikan jarriko dute.
Landa-eremuak sentikortzeak zera ekarriko
luke: ondoko baserrikoa zurrumurrutan ez
ibiltzeaz gain, lagundu egingo lizuke.”

“Informazio gehiago. Emakume baserritarrak poliki-poliki jabetu behar d, jasaten

Erizainak ere horrelako ekintza gehiago
eskatzen ditu:
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“Niretzat
lehentasuna
pertsonei
zuzendutako prestakuntza eta informazioa
dira, eta bereziki emakumeak errudun ez
sentitzeko eta besteek ere errudun bezala ez
ikusteko. (…) Ahalegin berezia egin beharko
litzateke emakumeak bizi dituen indarkeriazko egoerak identifikatzerik izan zezan,
izan ere, sarritan “normaltzat” bizi diren
indarkeriak daude (…) Niretzat, zerbitzu edo
baliabide berezi bat baino gehiago, gizartearentzako prestakuntza litzateke.”
Ingurukoen laguntza sustatu behar
dela uste dute ertzainek, eta horretarako
horrelako indarkeriaren zigorgabetasuna bultzatzen duten mitoak desagertzearen alde
egin beharko litzateke. Honela eskatzen dute:
“Dibortzio-kasuetan emakumea oso
babestuta eta gizona babesgabe gelditzen
delako ideiaren aurka borrokatzeko informazioa eta prestakuntza. Egora zaila da gizonarentzat, askotan etxe eta seme-alabarik
gabe gelditzen delako. Herritarrei, jendeari,
gauzak azaltzen bazaizkio, gauzak zergatik
egiten diren, ulertzen du. Neurri horiek zertan oinarrituta eta zergatik hartzen diren
azaldu behar da.”
Profesional gehienek planteatutako
funtsezko beste neurri bat kasuak hautematearena da, landa-ingurunean dagoeneko
adierazi diren zailtasunak izanda (lotsa eta
pribatutasun handiagoa arretan).
Elkarrizketa egin duen eta lanbidea landa-inguruneetan burutzen duen abokatuak
dio adierazitako zailtasunak arintzeko, lehen
mailako osasun-zentroak direla hautemateko
eremu pribilegiatuak, konfidentzialtasun eta
normaltasuneko ezaugarriak baititu:

“Zaila da konpontzen pribatutasunaren
gaia. Leku txikietan denek ezagutzen dutelako elkar eta “ez nazaten ikusi” (…) Batzuetan, familia-medikuek eginkizun garrantzitsua betetzen dute. Herrietan, familiako
medikuek gizarte-langileena egiten dute eta
hori errazagoa eta pribatuagoa da. Herri osoa
ezagutzen dute eta medikuak kontrolatu eta
jarraipena egiten du. Eta, horrela, inork ez du
susmoa hartzen, ez eta gaiaz hitz egin.”
Eta emakumeen elkarteko kideak bat
datoz esatean osasun-zentroa (“anbulatorioa”) dela ingurune isolatuetako kasuak
hautemateko baliabiderik egokiena:
“Oso toki isolatuetan senarrekin bakarrik bizi diren emakumeak. Horrenbesteko
isolamenduko kasu horietan, anbulatorioek
egiteko garrantzitsua bete ahal dute hautemateko.”
Halaber, babesa eta laguntasun hurbila ere beharrezkotzat jotzen dira indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat. Baina zalantzak daude laguntasun hori
planteatzeko moduari inguruan, landa-inguruneetako emakume askok adierazten
duten pribatutasun-beharragatik. Emakumeen elkarteko kideek esaten dute oso zaila
dela laguntasuna ematea beren kasua isilpena gorde nahi duten emakumeei. Eta uste
dute elkarte moduan indarkeria matxistaren
aurka oso modu ikusgarri eta aldarrikatzailean azaltzeak, inguruan indarkeria matxistako harremanak bizi dituzten emakumeengan arbuioa sor dezakeela.
Zentzu berean, erizainak zalantzak
azaltzen ditu inguru horietako emakumeei
laguntzeko moduaren inguruan:
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“Hor dago eztabaida, zer egin behar den
landa-inguruneko emakume batek indarkeria
jasaten duenean, manifestazioa egiten dugu
ala ez...? Azkenean, jende guztiak ezagutzen
du emakume hori bizitzen ari den egoera, birbiktimizatu egiten dugu emakumea. Edozer
egiten duzula ere, azkenean denek dakite.”
Beste profesional batzuek uste dute,
adierazitako konplexutasuna dela-eta, laguntza-baliabideek emakumeek beren erabakia
zalantzan jarri barik erabaki horiek hartzeko
behar dituzten prozesuetara eta denbora-tartera egokituta egon behar dutela. Emakumeen prozesuak, prozesu ez linealtzat onartzeak duen garrantzia azpimarratzen du
berdintasun-teknikariak, horietan honakoak
beha dituztela:
“Erabakiak hartu, pentsatu, egin eta
poliki-poliki autonomia bereganatzeko denbora eta tokiak.”
Zentzu horretan, emakumeen elkarteez
gain, udalerrietako “jabekuntzako eskolak”
baliabide garrantzitsua izan daiteke emakume

horiek gizarteratu eta elkartzeko, hau da, lagun
berriak egiteko. Horrek guztiak autonomia lortzerantz aurreratzea eta diskurtso berriak ikastea, eurenak ez bezalako sinesmen berriak
bereganatzea… dakar, hazkunde pertsonaleko
prozesua da.
Elkarrizketa egin duten emakumeen
elkarteko kideek, Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako “Gizarte Laguntzarako Tartekari
Sarea” izeneko programa pilotua aipatzen dute
praktika egokitzat. Hala ere, uste dute emakumeei zuzendutako laguntza integralak zerbitzu
publikoen sare hurbil eta malgu batetik etorri behar duela, eremu horietako emakumeen
beharrei erantzungo dien sarea, alegia:
“Ideia moduan ona izan daiteke “tartekarien” programa, elkarteetan esku hartu
eta emakumeen ondoan egon daitezkeenak.
Gauza asko aztertzen ari da, ordainduko den,
nola ordainduko den... Baina irtenbidea da
administrazio ireki eta malgua, hurbila, arazoak konpontzen dituena, eta arreta egokia
ematen diona.”

3. ZERBITZU PUBLIKOEN ERRONKAK INDARKERIA MATXISTAREN
AURKAKO ERANTZUN HOBE BATERAKO
Gaur egun zerbitzu publikoaren saretik indarkeria matxistari ematen zaion erantzunaren inguruan elkarrizketa egin duten
pertsonek egin duten balorazioak agerian
uzten ditu hiru erronka garrantzitsu: a) profesionalen egiazko espezializazioa lortzea,
eta horrek dauden aurreiritzien inguruan
lan egitea eta prestakuntza hobetzea barne
hartzen du; b) erantzun profesionala inguru
horietako emakumeen beharrei egokitzea; c)
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indarkeria matxistaren ikuspegi holistikoa
ezartzea eta koordinazioak hobetzea.
Gorago adierazitako erronka zehatzez gain, elkarrizketa egin duten pertsona
batzuk bat datoz indarkeria matxistaren aurkako neurrietarako aurrekontua eskasa dela
eta berez duen larritasunarekin bat ez datorrela planteatzerakoan. Honela azaltzen dute
elkarrizketa egiten duten berdintasun-teknikariak eta erizainak:

III. ZERBITZUEN SAREKO PROFESIONALEN IRITZIAK

“Tresnak direla-eta asko aurreratu da,
protokoloak ditugu. Baina, baliabide pertsonalak eta ekonomikoak ez dira problematikaren garrantzi eta larritasunerako behar
bestekoak, eta gainera, krisia aitzakiatzat
hartuta murriztu egin dira.

seme-alaben arreta lehenesten da… Askotan, sineskeria matxistetan edo mito faltsuen eraginean oinarritutako akats larriak
daude: ustezko “salaketa faltsuak”, “ez da
tratu txarrak, kontua da euskaldunok itxiak
garela”, “berriro zeureganatu behar duzu…”

“Beste arazo ez hain konstruktiboetarako baino bitarteko gehiago, baliabide
gehiago jarri beharko lirateke…”

Emakumeen elkarteko kideak kexu
dira profesional ezberdinek indarkeria jasaten duten emakumeei ematen dieten tratu
ezberdinengatik. Horrek agerian jartzen du
jarrera eta gaitasun egokiak profesional
bakoitzaren borondate eta banakako interesaren araberakoak direla hein handiagoan.
Kezka azaltzen dute, batez re, gizarte-langile
baten tratu desegokiagatik eta horrek artatutako emakumeengan izan dezakeen eraginagatik:

3.1. PRESTAKUNTZA ETA AURREIRITZIRIK EZA
Profesional eta aktibista batzuek prestakuntza-gabeziak eta profesional batzuen
aurreiritziak nabarmendu dituzte, azken
horiek arreta, babes eta justiziako baliabideetatik emakumeen eskubideak gauzatzea
euren esku izanik.
Elkarrizketa egin duen berdintasun
-teknikariak prestakuntza-falta eta aurreiritzien ondoriozko erresistentzia matxistak bereziten ditu, horiei estrategia berezien
bitartez aurre egin beharko zitzaielarik:
“Prestakuntza falta da. Oraindik, indarkeriari buruzko aurreiritzi asko, mito oker
asko daude (…) Hori matxismotik datorrela
pentsatu behar dugu, erakunde publikoetan
pertsona matxistak badaude, bada, kontua
ez da horiek prestatzea ahal ez, oso erresistentzia handiak dituzte eta. (…) Ez da prestakuntza falta, erresistentzia aktiboak daude,
ez da gauza bera, eta horrek beste ikuspegi
bat eduki beharko luke, beste gai bat delako.”
Eta aurreiritzi horiek emakumeen arretan duten eragina aipatzen du:
“Genero-zehartasunak bereziki amatasunarekin. Esku-hartzean aurrera egin ezean,

“Gizarte Zerbitzuetako bi pertsonetatik batek ez du inolako enpatiarik. Ondorioz,
(…) joan baino lehen, asko pentsatu behar
duzu bikotekidearengandik edo bikotekide ohiarengandik tratu txarrak jasaten ari
bazara. (…) Artatzen duten pertsonak espezializatuak izan behar dute, enpatizatzeko
eta arreta emateko gai direnak, erreferente
direnak.”
Zentzu berean, berdintasun-teknikariak erantzun profesionalaren heterogeneotasunari eusten dio, kasuak hautematerakoan ezberdintasun handiak eragiten baititu:
“Eskaera zehazten ez denez, eta indarkeria jasaten duten emakume bezala aurkezten ez direnez, artatzen dituen profesionalaren araberakoa izango da erantzuna. Asko
alda daiteke. Profesional batzuek egiten
duten eskaera zehatza (etxebizitza, laguntza ekonomikoa) betetzea baino ez dute
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eskaintzen, gehiago ikertu nahi gabe. Salatzera joan diren emakumeen kasuetan ikusi
da, ikusi, aldez aurretik zerbitzuren batera
joan direla zeharkako eskaerak egitera, baina
ezein profesionalek ezin izan zuela tratu txarren egoera hauteman.”
Elkarrizketa egin duen abokatuak arlo
juridikoko profesionalen (abokatuak eta
epaitegietako langileak) hobekuntza beharrak azpimarratzen ditu. Emakumeen aurkako indarkeriaren epaitegien inguruan
honako hau dio:
“Teorikoki indarkeriaren inguruko prestakuntza dutela suposatzen da, baina teorian
bakarrik. Ez da jarduketetan islatzen. Bere
lanaz aspertuta dagoen jendea aurkitzen
duzu. (…) Nire ustez, epaileei eta funtzionarioei generoko prestakuntza eman behar zaie
eta enpatia egon behar du. Horrela bakarrik
funtzionatu ahal du zirkuituak.”
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ezer ez… Ertzaintzak berriz bai, generoari
buruzko prestakuntza jaso dutelako eta ikusten dutelako.”
Eta elkarrizketa egin duten ertzainen iritziz prestakuntza funtsezko tresna da,
baina pentsatzen dute, baita ere, aurreiritzietan oinarritutako jokabide profesional
bat galarazteko, urrats bat gehiago eman
eta profil zehatzeko profesionalak aukeratu
beharko liratekeela. Hartara, honakoa azaltzen dute:
“Talde horietako ertzainentzat profil
zehatza ezartzeko beharra ikusten du Unitate buruak. Gaur egun, denboran zehar
prestatzen joan diren ertzainak dira.”
3.2. ERANTZUNA EMAKUMEEN
BEHARRETARA EGOKITZEA

Profesional horrek berak ikusten,
arloan urteetako esperientziaren ondoren, ezberdintasun handiak daudela emakumezko abokatuen eta gizonezko abokatuen
artean aurreiritziei eta prestakuntza faltari
dagokienez. Eta horrek, bere aburuz, Ertzaintzaren prestakuntzaren ondoriozko jokabidearen hobekuntzarekin kontrastatzen du:

Profesionalak eta aktibistak bat datoz,
zerbitzu guztiek edo jakien batzuek hobetu
artatu beharko lituzketen emakumeen lau
behar-mota zehazterakoan: a) diskrezio
beharra; b) zerbitzuetara heldu ahal izatea
eta jokabidea sinplifikatzea; c) autonomia
ekonomikoa eta etxebizitza; d) bere kontakizunaren sinesgarritasuna eta ez birbiktimizatzea, beren seme-alaben babesa barne
hartuta.

“Abokatu gehienak emakumeak gara,
generoaren inguruko prestakuntza dugu,
kontzientzia… baina gizonezko abokatu
penalista batek ez du inondik inora ikusten.
Egiazko liskarrak ditugu. Ez dute babesteko
agindua ikusten, atxilotzekoa... Delinkuente
hitzak lesio larriak bakarrik esan nahi du... Ez
dute indarkeria psikikoa ulertzen, tratu txarrak jasandako emakumearen sindromea,

Jokabidean zuhurtziaz aritzeko beharrari dagokionez, elkarrizketa egin duten
pertsona batzuek behar hori eta landa-ingurunearen berezitasunak kontuan hartzeak
eta aktore ezberdinen esku-hartzeak duen
garrantzia planteatzen dute. Horren adibide,
emakumeen elkarteko aktibisten iritzia, erakundeen konfidentzialtasun-beharrarekiko
sentsibilitate faltaz kexatzen baitira:

III. ZERBITZUEN SAREKO PROFESIONALEN IRITZIAK

“Denek elkar ezagutzea arazoa da.
Udalean, inolako diskreziorik ez, ahohandi
hutsak. Zuhurtzia ez da ulertzen… Bada,
herriko tabernan egongo balira komentatzen
dituzte gauzak, jendea ez da konturatzen
erakunde batean lan egiten duela. Ni [indarkeria jasaten ari den] emakumea banintz,
ez nintzateke joango, inolako zuhurtziarik
ez dagoelako! (…) Ertzaintza gizonen jarraipena egiten pasatzen den bakoitzean, emakume edo gizon horren etxea seinalatzen ari
da eta ez dago inolako dirkreziorik.”
Zerbitzuetara heldu ahal izateko eta
jokabidea sinplifikatzeko beharrari dagokienez, emakumeen elkarteko ekintzaileak
ardura azaltzen dute emakumeen ez dutelako arreta-zerbitzuei buruzko behar beste
informaziorik, eta heldu ahal izateko oztopoa da hori:
“Ziur gaude emakumeei ez zaiela
informazioa iristen. Ez da kanpainarik egon.
Bidali edo argitaratzen den guztia euskaraz da (Ondarroan, adibidez, dena euskaraz
argitaratzen dute), edo asko jota euskaraz
eta gaztelaniaz, baina hizkuntza gehiagotan
ezagutarazi behar da informazioa. Hemen
nazionalitate askotako jendea bizi da.”
Berdintasun-teknikariak zerbitzuen
deszentralizazioan aurrera egiteko eta izapideak errazteko beharra planteatu eta
esku-hartze osoa bateratuko duen pertsona
bat egotea proposatzen du. Berarentzat
honako hauek dira eragozpen nagusiak arlo
honetan:
“Prozedura zail eta ulergaitzak, bateragarriak ez diren epeak, lortzen zailak diren
zerbitzuak -aurretiko hitzordua, lortzea

zaila den telefonoaren bitartez-, larrialdian
zer egin behar den ez jakitea, arazo ekonomikoak eta prozedura ezberdinek eskatzen
duten mugikortasuna bateratzeko arazoak
(judizialak, Lanbidera, arreta psikologikora,
eta abarretara joan behar izatea).”
Profesional honek, orobat, emakume
guztiei lortu ahal izatea bermatzearen beharra nabarmentzen du, indarkeriari gehitutako arazoak dituztenak barne hartuta, hala
nola, atxikimenduak eta diagnostikatutako
gaixotasun mentalak, bere aburuz oztopo
gehiago izaten dituztelako. Emakumeen
elkarteko aktibistek honako kexa azaltzen
dute: “baliabideak hain zurrunak dira, ezen
ez dira pertsona guztietara egokitzen” eta
emakumeek zerbitzu publiko malguagoak
eskatzen dituzte, emakumeen eskari ezberdinei egokituak.
Ertzaintzak jokabidea bateratu eta
sinplifikatzearen garrantzia planteatzen du,
gaur egun gertatzen ez delako:
“Gaiaren inguruan jendea askok lan
egiteak ez du esan nahi zerbitzua hobea
denik. Biktima nekatu egiten da gauza bera
behin eta berriz kontatzen. Ez du solaskide
bakarra (abokatua, ertzaina, gizarte-laguntzailea, psikologoa...)”
Autonomia ekonomiko eta etxebizitzaren beharrari dagokionez, berdintasun-teknikaria eta arreta psikologiko espezializatuko zerbitzuaren koordinatzailea
arduratuta azaltzen dira zeren eta, jakinda
indarkeriatik irteteko gakoetako bat dela,
indarkeria jasaten duten emakumeei autonomia ekonomikoa eta etxebizitza bermatzeko beharrek bere horretan jarraitzen
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dutelako. Berdintasun-teknikariak dio, bere
esperientziaren arabera, indarkeriatik irteteko
oztopo garrantzitsuenetako bat honakoa izaten jarraitzen duela:
“Bizitza independentea hasteko baliabiderik ez izatea (ez dute lanik, seme-alabak dituzte, menpekotasuna edo ezgaitasuna
duten pertsonak zaintzen dituzte, ez dute
gizarte-sarerik, ezta etxe propioa ordaintzerik izan ere).”
Eta bere aburuz, honako hauek hobetuz
arindu beharko litzateke oztopo hori:
“Laneratzeko prestakuntza, lan-aholkularitza, eta oro har, arreta berehalakoa eta
erraz lortzeko modukoa izatea, eta informazioa egokia eta idatziz izatea.”
Hainbat profesionalek behar bezala
artatu gabekotzat jotzen duten beste beharretako bat da haurrak eta mendeko pertsonak zaintzeko laguntza, eta bereziki familiaedo gizarte-sarerik ez duten emakumeentzat.
Profesionalek eta ekintzaileek behar
ez bezala artatutako beharra zehazten dute
salaketa jartzen duten emakumeen artean:
indarkeriaren bere kontakizunari sinesteko
eta ez birbiktimizatzeko beharra, eta beren
seme-alaben babesa barne hartuta; babes
horrek, seme-alaben eskubideak aitarenarenen aurrean babestuta egoteko bermearekiko
posizionamendu sendoa barne hartuko luke.
Eta horrek, aita erasotzailearen eskubidearen
aurrean seme-alaben ongizatea eta osotasuna uneoro lehenestea eskatzen du.
Arreta psikologiko espezializatuko zerbitzu baten koordinatzaileak honako hau dio:
“[Artatutako emakumeen] frustrazio
nagusiak arlo judizialetik datoz, batzuetan
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emakumeek ez dituztelako espero zituzten
emaitzak lortzen eta horrek asko eragozten
du beren lehengoratzea (...), batez ere erasotzaileak seme-alabekin dituen bisitekin zerikusia duen guztiarekin.”
Abokatuak gogoratzen du, ikerketa
honen barruan elkarrizketa egin duten emakumeek azaltzen dutenez, esparru judiziala
izaten dela beraientzat nekezena:
“Bizkaiko Foru Aldundiak genero-indarkeriagatik artatutako erabiltzaileen gogobetetasunari buruzko azterlana egin eta alde
garrantzitsua zegoela egiaztatu zuen. Pozik
daude Ertzaintzarekin eta gizarte-zerbitzuekin, baina ez esparru judizialarekin. (…) Apartu
[judizial] latza aurkitzen dute, non esaten
dutena egia dela egiaztatu behar baitute.”
Eta epaileak berak onartzen du gerta
daitekeela bere jokabidea eta bere erabakiak
emakumeen beharren araberakoak ez izatea, baina ez du horren inguruko autokritikarik egiten:
“Inork esaten dutena entzutea behar
dute, sinestea, askotan deklaratzen ari direla
egin behar dizkiegun (kontuan izan behar da
salatutakoa kaltetu ahal dela, berak ere bere
eskubideak dituela) galdera asko egiten dizkiegu eta gogaitu egiten zaie ulertzen ez diezula uste dutelako. Beren bertsioa zalantzan
jarriz gero mindu egiten dira, eta egia esaten ari dira. Inoiz, babes-agindu bat ukatzen
denean, frogarik ez dagoelako, entzun izan
du “ez didate sinetsi”. Eta azaldu behar zaie:
“gauza bat da babes-agindua ez ematea,
baina horrek ez du esan nahi sinesten ez dizudanik, izan ere, prozedurak aurrera darrai eta
ikertzen jarraituko da”. Jakina, babes-agindua
ematen badiezu (egiazko arriskua egiaztatzen
dugulako) ulertu ditugula sentitzen dute.”

III. ZERBITZUEN SAREKO PROFESIONALEN IRITZIAK

3.3. INDARKERIA MATXISTAREN
IKUSPEGI HOLISTIKOA ETA
KOORDINAZIOEN HOBEKUNTZA
Hainbat profesionalek adierazten dute,
indarkeria matxistaren konplexutasunerako esku-hartze egokiagoa lortzeke dagoen
erronka dela, esku-hartze horrek ikuspegi
homogeneo batetik koordinazio handiagoa
eskatzen duela. Horrek suposatzen du instantzia ezberdinek generoaren ikuspegitik jokatu behar dutela eta gainerako instantzien kate baten antzeko esku-hartzea
onartu behar dutela. Honela azaltzen du
arreta psikologiko espezializatuko baliabide
baten koordinatzaileak, koordinazioa erronkarik nagusienetakoa dela onartuz:
“Esku-hartze terapeutikoa eraginkorragoa litzateke, aldi berean emakumeen
hobekuntza (besteak beste, gizarte, ekonomia, zuzenbide arlokoa) bultzatzen duten
beste arlo batzuek norabide berean eta modu
koordinatuan aurrera egingo balute.”
Bizkaiko harrera-zentro bateko koordinatzaileak ere koordinazioa planteatzen
du hobetzeko alderdi gisa, emakumeekin lan
eginda izan duen esperientziaren ikuspegitik:
“Aurrera egin da baliabide komunitarioekiko (polizialak, juridikoak, osasunekoak,
hezkuntzakoak,…) koordinazioetan, baina
oraindik erakunde asko kontzientziaraztea
falta.”
Indarkeria matxista botere-estrategien multzotzat jotzeak duen garrantzia
nabarmentzen du berdintasun-teknikariak
eta indarkeria ekonomikoa pentsamendu eta

jokabide profesionalean txertatu behar dela
azpimarratzen du:
“Biktimen arriskua baloratzeko, adibidez, gauza mordoa izaten dira kontuan. Baina
ez zaigu ahazten mantenu-pentsioa ordaintzen duen ala ez kontuan hartzen hasi behar
dela, emakumeak erasotzeko modu zuzena
edo zeharkakoa delako. Ez da jarraipen hori
egiten. Nik askotan esaten diet emakumeei:
‘Abokatuak neurri zibil osagarriak eskatu ditu’.
Gizonak dirua kentzen, eta autonomoak badira
beltzean kobratzen hasiko direla azaldu behar
diezu. Hain da zaila dena eta fase honetan
hain hasieran gaude, ezen gainerako guztia
egiteko baitago.”
Eta epaileak honela erantzuten du
esparru judiziala hobe daitekeen galdetzen
zaionean:
“Zer hobe liteke? Bada, barruti judizial
bakoitzean ABIU (Auzitegiko Balorazio Integraleko Unitatea) bat izatea… baina ez dute
uste errentagarria izango denik. Guardiako
pedagogoa izatea ere garrantzitsua litzateke,
askotan haurrak lekuko izaten direlako, eta
gure aurrean testifikatu behar izaten dutelako. Guretzat kaltegarriak ez diren galdera
batzuk egitean kalte psikologikoa egin ahal
diegu. Apartekoa litzateke horrelako kasuetan pedagogoa izatea. Logistika- eta aurrekontu-arloko arazo baten ondorioz, murriztu
egin da fiskalen kopurua, eta gauza asko
bideo-konferentzia bidez egin behar dira,
eta uste dut ez dela gauza bera pertsona bat
pantaila baten bitartez edo aurre-aurrean
ikustea. Agian ez da arazo ekonomikoa, egon
daudenen ordutegiak egokitzearena baizik,
ez dakit, baina ez da gauza bera.”
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IV. ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK
Ondoren, ikerlanaren ondorio nagusiak aurkeztuko dira, eta baita ikerketa-taldeak indarkeria matxistaren prebentzioan
eta emakumeen eskubideen gauzatzean
aurrera egiteko planteatutako gomendioak
ere. Landa-ingurunearen berariazko ondorio
eta gomendio batzuk aurkeztu arren, gehienak hiri-inguruneetara ere heda daitezke.

Oro har, funtsekotzat jotzen da ikerketaren
emaitzak eta profesionalen aginduak alderatzea, azken horiek Bizkaian aplikatzekoak
diren arau, plan eta protokoloetan jasota
daudela. Gainera, funtsekotzat jotzen da
ondorengo alderdien inguruan arreta deitzea:

1. LANDA-INGURUNEAN GIZARTEAK INDARKERIA MATXISTA IKUSTEA

ETA HORREN AURKA LAGUNTZEA

Landa-inguruneetan (udalerri txikietan
edo baserriez osatutako auzoak) berariazkoa
den gizartearen lehen mailako kontrola, genero-aginduez zeharkatuta, auzokideek indarkeria ikusi eta horren aurka babesteko oztoporik
nagusiena da, agian. Hurbiltasuneko testuinguru bereizi batean, genero-indarkeriazko
harremanak ezagunak izatea ez da “plus” bat
emakumeei lagundu eta babesa emateko,
haien aurkako kritika-iturria baizik. Baina hori
ez da erasotzaileekin gertatzen, auzokideen
isiltasunean eta emakumeen lotsan zigorgabetasuneko giro nabarmena aurkitzen baitute.
Banakako esparruan, emakumeek onartzen dute bikote-harremanei, bereziki indarkeria psikologikoa identifikatzeko tresnarik gabe
aurre egin behar izaten dietela, eta horrek,
hein handi batean, hezkuntza “familistaren”
eta patriarkatuaren ondoriozko maitasun-ereduen alde egiten dutela.

Egoera hori aldatzeko, emakumeentzako hezkuntza- eta informazio-kanpainak eta
auzokideek indarkeria matxistaren aurka konpromisoa hartzekoak garatzea gomendatzen
zaie gaian eskumena duten erakunde publikoei
(tokikoak eta foru- eta autonomia-mailakoak),
beti ere udalerri txikietara egokituta egonda:
•
Hezkuntza afektibo-sexuala berdintasun eta askatasunean bultzatzen
duten haur, nerabe eta gazteentzako
prestakuntza-ekintzak indartzea.
• Informazio eskuragarria, herri bakoitzari egokitua, genero-indarkeria guztiak azalduko dituena, eta bereziki
indarkeria psikologikoa, eta arreta-baliabiderik hurbilenei buruzko informazioa ematen duena bultzatzea.
•H
 erri txikietan indarkeriari aurre egiten dioten emakumeei informazio, babes
eta laguntza emozionaleko sarea sor
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dezaketen Jabekuntzako Eskolen eta emakumeen elkarteen eginkizuna indartzea.
•G
 izartearengandik genero-indarkeriaren eta gizon oldarkorren aurkako
arbuioa lortzeko ekintzak bultzatzea, eta bereziki gizonezkoen artean.
Gizartearen lehen mailako kontrola

eta harremanen hurbiltasuna erasotzaileak kontrolatu eta arbuiatzera zuzentzea
bultzatuko duten ekintzak bilatzea gomendatzen da. Indiako “txirrina jo” kanpaina adibidetzat hartzea proposatzen da, horretan
auzokideen indarkeria matxistaren aurkako
inplikazioa bultzatzen baita, eta bereziki gizonezkoen artean.19

2. BABES EGOKIA ETA BALIABIDE ESPEZIALIZATUETARA HELTZEKO ERRAZTASUNA

Baserrietan bizi diren, edo hirigunean
bizi izanda, isolatutako nekazaritza-ustiapenetan lan egiten duten emakumeek, arrisku
handiagoa dago horrelako lekuetan oso zaila
delako babesa lortzea. Era beran, zailtasun
ekonomikoak dituzten eta garraio publiko
kaskarreko udalerritan bizi diren emakumeek
baliabide espezializatuetara heltzeko arazoak dituztela hauteman da.
Arazo horiek arintzeko, honako hauek
gomendatzen zaizkie Ertzaintzari, Udaltzaingoarekin koordinazioan, eta gizarte
-zerbitzuetan eskumenak dituzten erakundeei, hurrenez hurren:
•A
 rrisku-egoeran dauden emakumeen segurtasun-eskemak berrikustea, landa-inguruneen eta ingurune
isolatuen berariazko ezaugarrietara
egokitzen direla eta kontrola erasotzailean jartzen dutela ziurtatuz. Zentzu horretan, arrisku-egoeran dauden
emakumeak babesteko udaltzaingoaren inplikazioa indartzea gomendatzen da.
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•B
 aliabide espezializatuak emakumeak
bizi diren inguruneetara hurbiltzea,
behar duten arretara heltzea galaraziko ez dieten lekualdatze arazorik izan ez dezaten. Zentzu horretan,
positiboki baloratzen da tratu txarren eta sexu-erasoen biktimentzako
Arreta Psikologikoko Foru Programa
deszentralizatzeko prozesua, eta prozesua indartzea gomendatzen da.
•H
 erri txikien eta arreta-zerbitzuen
artean garraio publiko urriko arazoak dauden bitartean, autoa ez
duten udalerri horietako emakumeei
garraioa bermatzea, lekualdatzeko
laguntzen bitartez. Aldi berean, arazo
hau gaian eskumena duten agintariei
helaraztea, indarkeriazko egoera jasaten duen edozein emakumeri baliabideetara helduko dela ziurtatze aldera.

19. Ikusi honako Web orrian:
http://www.breakthrough.tv/o/explore/campaign/bell-bajao/
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3. AUTONOMIA EKONOMIKOAREN SUSTAPENA

INDARKERIATIK IRTETEKO PROZESUAN

Baliabide ekonomikoek, lana izateko
aukerak eta familia-kargek baldintzatutako
boterearen banaketa ezberdineko egoeretan oinarrituta egoten da genero-indarkeria, sarritan. Elkarrizketa egin duten emakume
gehienek esaten dute pobretu egin direla
indarkeriazko harremana hautsi ostean, eta
familiaren laguntzari esker iristen dira horietako askok hil amaierara. Honako hauek
gomendatzen dira:
•D
 iru-laguntzak indarkeriari aurre egiten dioten emakumeen profil ezberdinei egokitzea, beren autonomia ekonomikoa bermatzeko. Ezein emakumek

indarkeriazko harreman batetik irtetea
ahalbidetuko dion beharrezko laguntza ekonomikoa ez izatea ekiditea.
• Indarkeria pairatzen duten eta beren
kargura dauden pertsonen zaintzaz
bakar-bakarrik arduratu behar diren
emakumeen menpeko seme-alabak
eta pertsonak zaintzeko laguntza-neurriak ematea.
• F amilia- edo gizarte-sarerik izaten ez
duten eta gehienetan indarkeriazko
egoeratik irteteko bakarrik egoten
diren emakume atzerritarren egoera
kontuan izatea.

4. ETXEBIZITZA IZATEA, EMAKUMEENTZAKO

ESKUBIDE ETA BABES-NEURRI GISA

Indarkeria matxistazko harremana
atzean uzten duten emakumeak gehien kezkatzen dituen alderdietako bat etxebizitza
izatea da. Etxebizitza elkarrizketa egin duten
emakumeen eskari nagusienetako bat, beren
bizitza askatasunez eta erasotzailearen
mehatxurik gabe garatu ahal izateko. Horregatik, honako hauek gomendatzen dira:
• Indarkeria matxistatik irteteko prozesuetan dauden emakumeei etxebizitza publikoa izan ahal izatea bermatzea, eta bereziki alokairuan, salaketa
egonda zein egon gabe.

• Indarkeriari aurre egin behar izan
dioten emakumeei alokairua edota
hipoteka ordaintzeko laguntzak bermatzea, prozesuari modu independentean eta autonomia ekonomikoaz
aurre egin ahal diezaioten.
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5. EMAKUME ATZERRITARREK BALIABIDE
ETA IKUSPEGI ESPEZIALIZATUAK BEHAR DITUZTE

Legez kanpoko egoera, baliabideetara
heldu eta autonomia ekonomikoa lortzeko
eragozpen gehigarria da emakume atzerritarren zati handi batentzat. Ikerlanak agerian jartzen du, landa-inguruneetan indarkeriazko harreman bat pairatzen ari diren eta
legez kanpoko egoeran dauden emakume
atzerritarrentzako arreta juridikoan espezializatutako zerbitzuak eta profesionalak
falta direla. Administrazioei honako hauek
gomendatzen zaizkie:
•A
 tzerritarren araudiari buruzko prestakuntza ematea, profesionalek emakumeek erregularizatze bidean jartzeko duten eskubideak ezagut
ditzaten.

•A
 rretako baliabide ezberdinetako profesionalek kulturartekotasuneko printzipioak eta arreta-irizpide ez diskriminatzaileak ezagutu eta erabiliko
dituztela bermatzea.
• L anda-inguruneetan indarkeria jasaten dituzten emakume atzerritarren
egoera berezia ikustea ahalbidetuko
duten ekintza bereizleak sustatzea.
• E makume atzerritarrek beren eskubideak eta dauden baliabideak ezagut
ditzaten, egiten diren sentikortzeko
eta ikusteko ekintzetan, baita udalerri txikietan ere, emakume atzerritarrek erabilitako gehiengoaren hizkuntzak erabiltzea gomendatzen da.

6. SALAKETA EGITEKO UNEAN EMAKUMEEK DITUZTEN BEHARRAK

HOBETU BEHAR DIRA

Salaketa jarri zuten emakume gehienek esaten dute azken erasotik gertuko
unean egin zutela, egoera emozional zailean,
prestakuntza psikologikorik gabe eta laguntza gutxi edo inolakoarekin. Beren egoera
emozionalera egokitutako prozesu judizialari buruz artatu gabeko informaziorako
eta laguntzarako beharra identifikatzen da,
emakumeek indarkeriatik irteteko prozesuaren epealdirik traumatikoentzat jotzen baitute: salaketa jartzea, auzitegiko medikuarengana joatea eta epailearen aurrean lehen
aldiz agertzea. Identifikatutako hirugarren
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beharra babes-bermeak dira. Elkarrizketa
egin duten emakume gehienek diote salaketa jartzerakoan erasotzailearen errepresalien beldur izan zirela.
Eta horrek, arloan eskumena duten
herri-administrazioei (tokikoak eta foru- eta
autonomia-mailakoak) ondorengo gomendioak egitea dakar:
• P oliziaren eta abokatuen jarduketa
-protokoloak edo -arauak berrikustea,
salaketa jarri duten emakumeei emandako lehen informazioari dagokionez,
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emakumearen zailtasun emozionala
kontuan izango dutela ziurtatzeko, eta
emandako informazioa ulertu dela eta
beldurrak arintzera zuzenduta egonda,
itxaropen faltsuak sortuko ez dituela
bermatze aldera.
• S alaketa jartzeko momentuan eta
horren ondoriozko lehen izapideetan,

eskatzen duten emakumeei beharrezkoa duten laguntzeko aukera eskainiko
duen irudia sortzea aztertzea.
•U
 daltzaingoen inplikaziorik handiena
bultzatzea, Ertzaintzarekin elkarlanean, landa-ingurunean emakumeen
arreta eta babesa bermatzen baitituzte.

7. EMAKUMEEN JUSTIZIARAKO ESKUBIDEAK OZTOPO GARRANTZITSUAK

EZABATZEA ESKATZEN DU

Emakumeen kontakizunen artean prozedura judizialaz honela hitz egiten dutenak
dira nagusi: prozesuetan, azken emaitza alde
batera utzita, errespetua, informazio zehatza eta salaketa ezberdinak prozedura baka
batean bateratzea edo salatuarekin ez topatzea bezalako funtsezko elementuak falta
izan ziren. Gabezia horien aurrean, funtsezkoa da ofiziozko abokatuaren egitekoa.
Hala ere, indarkeria matxistaren adierazpen
ezberdinak testuinguruan jartzeko eta abusu
horiek bikotearen seme-alabengan duten
eragina ulertzeko Ofiziozko Txandako abokatuen espezializazio falta agerian utzi duten
kasuak identifikatu dira. Aurkako aldearekin
funtsezko erabakiak hartzeko emakumearen
eta abokatuaren arteko komunikazio gabeziak ere nabarmendu dira. Hobetzeko:

•A
 bokatuen elkargoetako prestakuntza-programak berraztertu eta, bereziki, genero-indarkeria ulertzeari lotuta
dagoena hobetzea, biktimekiko errespetu eta enpatiazko jarrerak bermatzeko.
• E paitegietako langileek, tartean epaileek, arreta-zirkuituko beste profesionalekin lan-mahaietan esku hartzea,
indarkeriaren fenomenoaren ikuspegi
osoagoa sustatzerik izan dezaten.
• J ustiziako profesionalen, psikologiako
profesionalen, emakumeen elkarteen
eta irteeratik irten diren emakumeen
artean topaketak antolatzea, sektore juridikoak emakumeek indarkeria
matxistatik irteteko bidean aurkitzen
dituzten oztopoak eta beharrez jabetzearen alde egiteko.
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8. INDARKERIA GELDITU GABE EZINEZKOA DA ERREPARAZIOA

Abusuak ez errepikatzea indarkeriari
aurre egin behar izan dioten emakumeak beren
onera etortzeko ezinbesteko baldintza bada,
ikerlan honek agerian uzten du, prozesu penala
amaitu eta elkarrizketa egin duten emakume
gehienek, zigortzeko epaian babes-neurriak
lortzen dituztenak barne hartuta, erasoak eta
mehatxuak jasotzen jarraitzen dutela. Tratu
txarren egoera ez da banantzearekin amaitzen,
kasu askotan jarraitu edo areagotu egiten da,
horixe ematen baitute ezagutzera elkarrizketa
egin duten emakume askoren testigantzek.
Beren kontakizunek inpotentzia-sentimendua erakusten dute, erasotzaile batzuei jokatzerakoan dagokien itxurazko zigorgabetasuna
geldiaraziko duen erantzun judizialik ezaren
aurrean. Babes-sistema telematikoek beren eta

beren seme-alaben bizitzean dituzten ondorio txarrez ere kexu dira, erasotzaileen jokabidean, ordea, ez duelako eragin handirik. Honakoa aholkatzen dute:
• E rasotzaileen kontrol-mekanismoak berrikustea, emakumeengan birbiktimizatzeko
ondorioak sortzen ez direla eta indarkeria eta mehatxuak (tartean gailuen manipulazioa) errepikatzeko saiakeren aurrean
erantzun polizial eta judiziala dagoela
ziurtatzeko.
• E paileak ezarritako urruntzeko aginduen
eta komunikatzeko debekuen ez-betetzeei
jokabide horien egungo zigorgabetasun
-marjinak ezabatuko diruen erantzun azkarra eta irmoa ematen zaiela bermatzea.

9. SEME-ALABEN ESKUBIDEEN BABESA ELEMENTU NAGUSI GISA

Elkarrizketa egin duten emakume gehienek seme-alabak dituzte erasotzailearekin eta
beren ardura nagusienetako bat, erasotzaileekiko kontaktuak eragin ditzakeen arrisku
eta kaltearen aurrean seme-alabak babesteko epaitegiak erakusten duen pasibotasuna
da. Ikerlanak agerian uzten du “indarkeria
matxista” faktorea ez dela gurasoen betebeharrak gauzatzeko arrisku-faktoretzat hartzen.
Kezkagarria da horrelako aiten bisita-erregimena beste edozeinenetan bezala-bezalakoa
izatea, seme-alabentzat aitarekiko harremana
erabat kaltegarria izan arren. Horregatik, beharrezkoa ikusten da:
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•B
 eharrezko jarraipen berezia ematea
emakumearen eta seme-alaben babesa
ziurtatzeko, eta kontuan izatea horrelako kasuetan zaintza partekatua eta
bisitak arriskutsuak direla haurren bizitzarako. Zentzu horretan, familiaren
topaguneak betetzen duten eginkizuna
eta horiek genero-indarkeriaren kasuetarako egokiak diren berraztertu nahi
da, horietan seme-alabak, amak bezala,
indarkeriaren biktimak baitira. Eta biktimak, dira genero-indarkeriaren eraginpean egondako adin txikiko batek,
garapen emozional, sozial, kognitibo eta

IV. ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK

fisikoari eragingo dioten patologia ezagun eta ebaluatuak ezinbestean garatzen dituelako.
Genero-indarkeriaren biktimak diren
haurrak, emakumearen aurka erabiltzen dira
mendeku eta presiozko tresna gisa, emakumeari min handiena egiten dionarekin
txartu txarrak eragiteko biderik eraginkorrena delako, eta zenbaitetan erasotzaileak
seme-alabak hiltzera ere heltzen delako, erasotzailearen beraren seme-alabak badira ere.
• Biktima eta erasotzaileen seme-alaben babes egokia bermatzeko, CEDAW
Batzordeak Espainiako Angela Gonzalez Carreñoren kasuaren inguruko erabakia hartzerakoan egindako gomendioak
zabaldu eta betetzea gomendatzen zaie
emakumeen aurkako indarkeriako epaitegiei, abokatuen elkargoei eta fiskaltzei.
Erabaki horretan honako hau eskatzen
da: “babeserako eta bisitetarako eskubideak ezartzerakoan genero-indarkeriazko aurrekariak kontuan izateko neurri
egoki eta eraginkorrak hartzea (…), bisitatzeko eskubideen gauzatzeak biktimen
(seme-alabak tartean) segurtasuna arriskuan ez jartzearren.20
CEDAW Batzordearen erabakiak ezartzen duen bezala, Genero Indarkeriaren aurkako Lege Orokorrean adierazitako borondate
polotikoa ez da nahikoa, eta “lege-esparruaren aplikazioa indartu behar da, agintari
eskudunek behar bezala arduraz jokatzen
dutela ziurtatzeko, eta horrela, genero-indarkeriazko egoerei behar den moduan
20. NBEren dok.: 2014ko uztailaren 18ko, CEDAW/C/58/D/47/2012, de 18
de julio de 2014.

erantzun. Eta gehitzen du, “haurraren interes
gorena eta entzunak izateko eskubidea gaiaren inguruan hartzen diren erabaki guztien
gainetik egongo dira”.
• K asu bakoitzean balorazio sakonak egitea, adin txikikoaren interes gorena kontuan hartuta eta entzuna izateko eta bere
iritziak kontuan hartzeko duen eskubidea
errespetatuz.
• S alatu zuten emakumeek zein egin ez
zutenek funtsezko baliabidetzat jotzen
dute arreta psikologikoa indarkeriazko
harremana gainditzerakoan. Hala ere,
beren kargura seme-alabak dituzten emakumeak oso arduratuta daude indarkeriaren eraginpean bizitzeak adin txikikoengan duen eraginaz. Hori dela-eta, haurrek
jasotzen duten arreta psikologiko berezia,
beraiek zein beren amek jaso duten kaltea
identifikatu eta gainditzeko beharrezko
tresnak bideratzean oinarrituta egongo
dela bermatzea.
•B
 erdintasun balioetan heztea sustatu
behar da, genero-indarkeriaren aurkako borroka irabazteko bide gisa. Gurasoengandik seme-alabengana transmititzen den indarkeria mota hori deseraiki
behar da, eta horretarako modu bakarra indarkeriaren jatorria desagerraraztea
da. Beharrezkoa da eredu patriarkaletan
oinarritutako neska-mutilen rolak ezabatzea. Horrela bakarrik emango dira urratsak berdintasunerantz neska-mutilen
arteko bikote-harremanetan. Gaur egun
indarrean den eredu patriarkalaren aurka
berdintasunak garaitzen badu, neska-mutilak ez dira berriro genero-indarkeriaren
biktima izango.
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10. PROFESIONALEN PRESTAKUNTZA, KONTUAK EMATEA ETA KOORDINAZIOA,
EMAKUMEEN ESKUBIDEAK ERAGINKORTASUNEZ GAUZATZEKO GILTZA BEZALA.

Batez ere sektore juridikoko eta zerbitzu
sozio-sanitarioko profesionalen artean jarduketa ezberdinak identifikatu dira, eta dirudienez, profesional bakoitzaren inplikazio eta sentsibilitate pertsonalaren menpekoa da. Horrek,
gainera, erantzun egoki eta homogeneorik eza
jartzen du agerian. Ikuspegi ezberdinak eta
koordinazio-defizitak hauteman dira, orobat,
esku hartzen duten instantzien artean, eta
horrek profesionalak elkartuko dituen prestakuntza- eta informazio-eremuak indartzea
gomendatzen du. Administrazio eskudunei,
hain zuen, honako hauek bultzatzea gomendatzen zaie:
• Indarkeria matxista genero eta giza eskubideen ikuspegitik hobeto ulertzeko derrigorrezko prestakuntza-programak.
• Esku hartzen duten erakunde guztien
kalitatea kontrolatzeko sistemak, prozedura erraz eta eskuragarri baten bitartez,
emakumeek errekurtsoari buruz duten
iritzia eta jardun profesional zehatzaren
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inguruko litezkeen kexak jasotzeko, eta
horiek defizitak arintzearen alde egin
dezaten.
• P rofesionalen artean ezagutza eta komunikazioa elkartrukatzeko metodologia eta
sareko lana sustatzea.
•O
 sasun-arloko profesional guztien prestakuntza egokia bermatzea, indarkeria matxistaren elementu psikosozialetan
eta generokoetan sakontzea ahalbide diezaieten, eta horrela, indarkeriazko kasuak
errazago hauteman eta kasuak hobeto
deribatzeko, harreman terapeutikoak
indarkeriatik irteteko tresnatzat lehenetsiz.
•G
 izarte Zerbitzuetako ekipoei beharrezko tresnak ematea, genero eta giza
eskubideen ikuspegi homogeneo batetik
esku-hartze emanzipatzaileak eta emakumeen behar berezietara egokituak burutu
ditzaten.

