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Sarrera
Dokumentu honen xedea
COVID-19a dela eta ezarritako osasun alarmaren egungo testuinguruaren ondorioz,
elementu berriak agertzen ari dira, emakumeak jasaten ari diren indarkeria motak eta
kasuak definitzen dituztenak. Hori dela eta, garrantzitsua da erakunde publikoak egoera
berri horretara egokitzea.
Helburu horrekin, Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasunerako Organoak lan-prozesu
bat abiarazi du lurraldeko udalerriekin. Prozesu horretan, erreferentziazko marko bat
landu da indarkeria sexistaren aurkako politika publikoak COVID-19k sortutako egoerara
egokitzeko.
Lan-prozesu horren emaitza da dokumentu hau, eta tresna baliagarria izan nahi du
indarkeria sexistaren esparrua COVID-19k sortutako osasun-alarmaren egungo
testuinguruan jorratzen ari direnentzat.

Indarkeria sexista osasun alarma testuinguruan: egoera hobeto ulertzeko gako batzuk
Behin-behineko datu ofizialen arabera, salaketen kopuruak behera egin duen arren,
nabarmen areagotu da indarkeria sexistaren arretarako zerbitzuek telefono bidez zein
online jasotako kontsulta kopurua. Garrantzitsua da kontuan edukitzea salaketa
kopuruak behera egiteak ez duela esan nahi indarkeria murriztu denik. Era berean,
ulertu behar da konfinamendu egoerak askotan indarkeria sexistaren ikusezintasuna
areagotzen duela, eta indarkerian eragina duten elementu berriak agerrarazten dituela.
Gaur egun, ez dago daturik indarkeria matxistaren moduak konfinamendu testuinguruan
nola aldatzen diren jakiteko, baina honako hipotesi hauek atera daitezke:
1. Konfinamenduan, erasotzaileen kontrol sentsazioa areagotzen da. Egungo
testuinguruan gertatzen ari diren aldaketak ulertzeko, garrantzitsua da kontuan
hartzea zein den indarkeriaren esanahi funtzionala, kontrola egiteko modu
bat baita.
2. Erasotzailearen aurkako salaketa jartzeko orduan, badaude bestelako
elementu batzuk, emakumeek pauso hori ez emateko.
o Adibidez, erasotzaileek etxetik irten behar dutenean ematen diren bizitoki
aukerak, oro har, etxerik gabeko pertsonentzako aterpetxeak baitira
aukera bakarrak.
o Ulertu behar da emakume askorentzat bizi duten indarkeria, aldizka
lotsagarria iruditu zaiena, are gehiago izan daitekeela egoera honetan,
etengabe entzuten baitute «premiazko arazoak eta arazo larriagoak»
daudela. Konfinamendu egoerak murriztu edo, gutxienez, zaildu egiten
ditu emakumeek hainbat laguntza baliabide eskuratzeko dituzten
aukerak.
Konfinamenduaren
ondorioz,
eusteko
trebetasuna
areagotzen ari dira emakumeak, bizikidetza kudeatu eta bizirik iraun
ahal izateko; alde batetik, emakumeek beren buruari eutsi behar diote,
eta, bestetik, haiekin bizi diren pertsonei, erasotzaileak barne.
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Erakunde publikoek jakin behar dute errealitate horren ondorioz emakume askok
laguntza behar dutela euste lan horretarako, eta gaur egungo testuinguruan hori
bihurtu dela haien bizirik irauteko estrategia nagusia.

Esku hartze mailak
Beharrezkoa da esku hartzeko mailak identifikatzea eta kasu bakoitzeko erantzuna
egokitzea, batez ere berehalako esku hartzea behar duten laguntza eskaerak —bizitza
arriskuan dagoenean— eta beste esku hartze mota bat behar dutenak bereizita.
Norbaiten bizitza arriskuan dagoelako berehala esku hartu behar den egoeretarako,
larrialdietako zerbitzu espezializatuak daude, eta, behin kasua identifikatuta, horietara
jo beharko da (112, Ertzaintza, Udaltzaingoa).
Dokumentu honek, batez ere, berehalako esku hartzea eskatzen ez duten egoerei arreta
emateko gida izan nahi du. Horretarako, gutxieneko jarraibide batzuk jasotzen ditu, hiru
esku hartze eremutan banatuta:
1. Arreta (batez ere telefonoz edo berehalako mezularitzaren bidez).
2. Detekzioa (udal mailan sortutako programa soziokomunitarioen bidez).
3. Sentsibilizazioa (emakumeei zuzendutako mezuen bidez, baina baita herritar
guztiei zuzendutako mezuen bidez ere).

Jardunbide egokiak
Dokumentu hau osatzeko, jardunbide egokien sorta bat erantsi dugu, lurraldeko
udalentzat lagungarri izan dadin konfinamendu egoerarekin eta ondorengo "berreraikitze
faseekin" bat datozen politikak garatzeko.
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ESKU HARTZE
MAILETARAKO
JARRAIBIDEAK
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1. ARRETA

LEHEN LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA / TELEFONO EDO BEREHALAKO MEZULARITZA
BIDEZKO ARRETA

1.1 ARRETA, TESTUINGURUAN
Zerbitzuaren ezaugarriak: Telefono edo berehalako mezularitza bidezko arreta
zerbitzuak.
Zerbitzuaren helburua: Lehen laguntza psikologikoa ematea COVID-19a dela eta
sortutako osasun krisialdiaren ondorioz ezarritako konfinamendu testuinguruan.
Nori zuzenduta dago?
 Indarkeria matxistaren emakume biktimei.
 Genero indarkeriaren adingabe biktimei. Esku hartzearen ezaugarriak
Esku hartzearen ezaugarriak
Lehen laguntza psikologikoak esku hartze laburrak dira, batez ere helburu
hauetarako:
 Konfinamenduaren ondorioz bizi duten larritasuna eta horrek egunerokotasunean
dituen ondorioak arintzea;
 Jokabide oldarkorrari eustea;
 Berehalako kalte fisikoak saihestea;
 Proiekzioak une honetan zentratzea;
 Konfiantzazko lotura bat sortzea zerbitzu espezializatuetara bideratzeko.

1.2 HARRERA
1. pausoa: Labur-labur aurkeztea, zerbitzuak zertan datzan azalduz.
Egoera
Emakumeak:
egiaztatu udalerriko bizilagun
bat dela, zein babes sare
aktiba daitezkeen ikusteko.

Adingabeak: lagun
diezaiokeen pertsona
heldurik dagoen egiaztatu

Mezuak
«Egun on, X udalerriko laguntza zerbitzura
deitzen ari zara. X naiz. Zertan lagun
diezazuket?»
«Nondik deitzen didazu?»

«Zenbat urte dituzu?»
«Ez al dago beste inor zurekin?»
«Anai-arreba gehiago dituzu?»
«Seguru zaude hizketan?»
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2. pausoa: Galdera zehatzekin, deiaren edo mezuaren zergatia eta behar duzun
gainerako informazioa ikertzea.

Egoera
Adinaren arabera egokitzea
mezua, eta etxean beste
pertsona bat baldin badago
emakume, haur edo
nerabeari askatasunez hitz
egitea eragozten diona,
galderak Bai edo Ez
erantzun daitezkeela
ziurtatzea.
Adingabeak

Izan udalerriko kale
izendegia buruan edo aurrez
aurre, auzoaz, kaleaz eta
zenbakiaz galdetu ahal
izateko.

Mezuak
«Arriskuan sentitzen zara oraintxe bertan?»
«Polizia hara joatea behar duzu?»
«Arriskurik gabe hitz egin dezakezu?»

«Non dago ama?»
«Non dago aita?»
«Non daude zure anai-arrebak?»

«X auzoan bizi zara?» «Zenbakia 1-20 artekoa
izan daiteke?» «…tik gertu dago?»

3. pausoa: Berehala eta artatutako egoerarekiko modu proportzionalean jardutea,
larrialdi egoera den ala ez identifikatuz.
Egoera

Larrialdia bada, deitu 112ra,
eta saiatu pertsona linean
mantentzen, laguntza iritsi
arte.
Arreta edo baliabide sozialak
aktibatu nahi badira
(adibidez, harrera egoitza)
Gizarte Larrialdien
Koordinazioko Zerbitzura
(SFUSera) deitu ahal da ere
bai.

Mezuak
«Oraintxe bertan iritsiko da laguntza, bitartean
hitz egiten jarraituko dizut. Arrazoiren
batengatik telefonoa azkar eskegi behar
baduzu, egizu».
«Seguruago bazaude, itxaron komunean
txateatzen/hitz egiten jarraitzen dugun
bitartean»
Eraso fisikoa bada eta SALAKETA jarri nahi
badu, udaltzaingoari, Ertzaintzari edo 112
telefono zenbakira deitzeaz gain, gogora arazi
OSASUN ZENTRORA joan daitekeela,
EPAIKETARAKO lesio partea egin diezaioten.
Polizia etxean ere esango diote baina ez dator
gaizki laguntza eskatzen duen lehenbiziko
aldian hori jakitea.
Jakinarazi behar zaio, berrogeialdia
gorabehera, epaiketa azkarrak egiten ari direla,
eta arreta ematen dioten zerbitzuek hala
balioesten badute, harrera baliabideetara joan
daitekeela.
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Egoera
Ez bada larrialdi bat, jarraitu
elkarrizketarekin,
pertsona
deitzeko prest dagoela edo
zerbitzu espezializatu batetik
berari dei diezaioten prest
dagoela
ziurtatu
arte.
Infromazioa bakarrik nahi
badu Sateviko (900 840 111)
telefonoa eskaini.

Mezuak
«Pixka bat gehiago hitz egiten jarrai dezakegu,
baina kasu hauetarako funtzionatzen duen
arreta zerbitzuak gehiago lagun zaitzakeela
iruditzen zait. Dei diezaiekezu edo bestela
esango diet zuri deitzeko».
«Behar duzun informazio hori horrelako
kasuetarako arreta telefono berezian duzu
eskura, eta teléfono hori hurrengo hau da: 900
840 111»

Bi kasuetan jakinarazi behar da zenbaki horiek arrastoa uzten dutela telefonoko deierregistroan.
Gomendatu zenbakia lagun baten izenarekin edo erraz gogoratzen den eta arrisku gutxi
duen identifikatzaileren batekin gorde dezakeela.
Egindako deia telefonotik ezabatzea gomendatzen da, erasotzaileak ikus ez dezan.

1.3 ARRETA ESKAINTZEN DUEN PERTSONAREN JARRERA
Lehen laguntza psikologikoa euste tresna baliotsua da, baina ez da emakumeen historia
edo haurrek edo nerabeek kontatu nahi dizutena ezagutzeko esku hartze bat. HEMEN
eta ORAIN gaudela ardatz gisa hartu beti, eta BIDERATU baliabide espezializatura ahal
bezain laster.

Indartu beharrekoa:
Indartu
Telefonoari erantzuten dion pertsonak dei
horretan zentratuta egon behar du, behar
bezala jarduteko. Garrantzitsua da telefonoaren
alde honetan zarata inbaditzailerik ez egotea
eta eskura izatea beti, leku ikusgarrian,
eskuragarri dauden baliabideen telefonoak.
Entzute aktiboa

Arreta jarri emakumeak edo haurrak
emandako mezuan, esaten duenari
erantzuteko, baina halaber, arreta jarri
isiluneetan eta etenaldietan ere.
Komunikazioa Whatsapp bidezkoa bada,
galderak egiteko emotikonoak erabiltzea
erabilgarria izan daiteke.
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Indartu

Maila emozionalean, saiatu
konfinamenduaren ondorioz
bizi duten larritasuna eta
horrek egunerokotasunean
dituen ondorioak arintzen

Emakumeari ziurtatzea litekeena dela une
honetan sentitzen ari dena konfinamendu
egoeraren ondorioz larriagotuta egotea.
Ez da beharrezkoa aurreko jokabide
jarraibideak aztertzea, garrantzitsua da oraina
ardatz hartzea. Pluralean hitz egitea
normalizatzeko baliabide bat da.
«Denok sentitzen gara itota ezin dugulako
etxetik irten» «Oso egoera zaila da, eta guztiz
normala da gehiago ezin izatea».

Indartu
Deitzen duen emakume, haur edo nerabeak
zerbait drastikoa egin nahi duela edo
pentsatzen ari dela adierazten badu, jokabide
edo ideia horri eustea.
«Normala da alde egiteko gogoa izatea, baina
une honetan ezin da. Bizi zaren lekuan ba al
dago hobeto sentitzen zaren lekuren bat?
Erosketak egitera edo zaborra botatzera
ateratzen zara? Ba al duzu txakurrik?»

Jokabide oldarkorrari eustea

Egoera zehatzari buruz ditugun datuekin,
mezuak hau izan behar du: zaborra botatzera
edo txakurra paseatzera irten dadila, une batez
arnasa hartzeko. Azpimarratu behar da une
honetan garrantzitsua dela erabaki zorrotzik ez
hartzea, larrialdia ez bada behintzat, eta hau
guztia amaitu dadila sentiarazten diguten
sentsazioak eta nahiak normalizatzea.
Gomendatu modu erregularragoan lagunduko
dion pertsona espezializatu batekin hitz egitea.
«Ulertzen dut hori guztia egin nahi izatea, baina
esan nahi dizut lagundu zaitzakegula egoera
honek irauten duen bitartean. Gehiago hitz egin
dezakezun norbaitek dei zaitzake? Mezuak
bidal diezazkizukegu telefono honetatik?»
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Indartu
Ikertu edo aztertu oinarrizko alderdiak: jateko, lo
egiteko, oinez ibiltzeko gai den, beste pertsona
batzuen ardura daukan, batzuetan arnasa hartu
ezin duela sentitzen al duen.

Autozainketa

Itolarria, buruko mina edo gorputzeko min
zehaztugabeak antsietatearen sintomak izan
daitezke, eta ez soilik koronabirusarenak, baina
ez diagnostikatu; sintoma horien presentzia
arakatu besterik ez, eta gomendatu telefono
bidezko edo aurrez aurreko kontsulta mediko
bat egitea, aukeren arabera.
Gomendatu ez bilatzeko sintoma horiei buruzko
informaziorik Interneten.

Indartu

Oraina ardatz gisa hartu

Konfinamendu egoera eta pentsatzeko eta
ideiei eta egoerei buelta emateko dagoen
denbora ez da beti lagungarria izaten. Beti
harreman txarra izan dela konturatu dela esaten
badizu, edo orain konturatzen bada berarekin
duen bizitzak ez duela merezi izan, edo
konfinamendua amaitzean dena desberdina
izango dela, ideia horiek baztertu gabe,
iraganari edo etorkizunari buruzko hausnarketa
sakonak ez egitea gomendatu.
«Pentsatzen duzun guztia garrantzitsua da,
baina orain ezin dugu egiten ari garena baino
askoz gehiago egin. Nire iradokizuna da pentsa
dezazula zer den ORAIN egin dezakezun
onena; hau da, hurrengo orduan, egunean
zehar. Egongo da denbora zer gertatu den edo
zer gertatuko den pentsatzeko».

Ekidin beharrekoa:
Ekidin

Azalpen asko hasieran

Elkarrizketa hastean ez eman argibide asko,
hobe amaieran ematea, baina jakinarazi
edozein momentutan eseki dezakeela
telefonoa, abisatu edo agur esan beharrik gabe
lasai egon dadin eta elkarrizketa amaitzeagatik
larri senti ez dadin.
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Ekidin

Asko hitz egin

Mezuak motzak eta zehatzak izan behar dira.
Gogoratu lehen laguntza psikologikoa dela, ez
esku hartze bat.
Bera isilik badago, errespetatu, baina horrelako
esaldi bat esan: «Hemen nago», «Entzuten
jarraitzen dut» telefonoaren beste aldean
jarraitzen duzula jakin dezan.

Ekidin

Bideratu gabe amaitu deia

Ez amaitu deia bideratze bat zehaztu gabe,
edo, berak argi ikusten ez badu, adostu beste
dei bat jarraitu ahal izateko. Jakinarazi deituko
diotela edo mezu bat bidaliko diozula, eta
ziurtatu zein ordutan dei dezakezun.
Bideratzea prozesu garrantzitsua da. Jakinarazi
zuk baino hobeto lagun diezaiokeen norbaitekin
harremanetan jarriko duzula.

Ekidin
Larritasun gehiago
transmititzea

Egoera larria dela eta 112 zenbakira deitu
behar dela uste baduzu ere, egon lasai, eta ez
moztu komunikazioa laguntza iristen dela
ziurtatu arte. Horrelako esaldi motzak esan
ditzakezu:«Laguntza bidean da "," hemen
geratuko naiz norbait laguntzera iritsi arte».
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1.4 INFORMAZIOA, ORIENTAZIOA ETA BIDERATZEA
Larrialdi egoerei arreta emateko
zerbitzuak/baliabideak
Ertzaintza/larrialdiak
Udaltzaingoa

Gizarte Larrialdien
Koordinazioko Zerbitzua (SFUS)

Osasun zentroa

Harremanetan jartzeko datuak
 112
24 ordu

@
 943 22 44 11
7:00-22:00 astelehenetik ostiralera
8:00-22:00 larunbatak, igandeak eta jaiegunetan
 112
22:00-7:00 astelehenetik ostiralera
22:00-8:00 larunbatak, igandea eta jaiegunetan

8:00-15:00 (astelehenetik ostiralera)

Bestelako egoera motei arreta
emateko zerbitzuak/baliabideak
(eustea, laguntza, orientazioa,
informazioa…)

Harremanetan jartzeko datuak
 016
@ 016-online@mscbs.es

Estatu mailan, 016 zerbitzua
WhatsApp 682 916 136 / 682508507
Berehalako laguntza psikologikoa
24 ordu
Eusko Jaurlaritzaren
Indarkeria matxista jasaten
duten emakumeentzako
telefonoa.
51 hizkuntza ezberdinetan ematen du
arreta. Halaber, entzuteko edo hitz
egiteko ezintasuna duten
pertsonentzako arreta ere ematen du,
horretarako kanal espezifiko batekin.

 900 840 111
Doan
Ez du aztarnarik uzten fakturan
24 ordu


Udal Gizarte Zerbitzuak

@
Ordutegia:

Adingabeentzako «Zeuk Esan»
zerbitzua

 116 111 (Doakoa eta anonimoa)
365 egun
9:00-21:00 (astelehenetik ostiralera)
12:00-20:00 (larunbatetik igandera)
Sare sozialak (@Zeukesan Twitterren,
Instagramen eta Facebooken)
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2. DETEKZIOA

INDARKERIA EGOERAK IDENTIFIKATU / ZERBITZU SOZIOKOMUNITARIOAK

2.1 DETEKZIOA, TESTUINGURUAN
Etxeak ez dira beti leku seguruak; beraz, konfinamendu egoerak muga egoerak sor
ditzake emakume eta haur askorentzat.
Lehen ere indarkeria sexistako kasuak detektatzeko zailtasunak bazeuden, orain ere
izango ditugu, eta agian neurri handiagoan; izan ere, emakumeen mugikortasun aukerak
mugatu egin dira, eta guztiek ez dute komunikabide birtualetarako edo Wifirako
sarbiderik edo bestela, ez dakite tresna horiek erabiltzen.
Testuinguru horretan, udalerrietan aktibatu diren zaintza edo laguntza zerbitzuak
(esaterako, elikagaiak banatzeko, bakarrik bizi diren edo aldez aurretik programetan edo
zerbitzuetan egoteagatik jarraipena behar duten pertsonei deiak egiteko), kasu
batzuetan, indarkeria jasaten ari diren emakumeen eta haurren bide bakarra bihurtu dira.
Horregatik, garrantzitsua da errealitate hori kontuan hartzea eta indarkeria sexistaren
balizko egoerak hautemateko jarraibideak ezartzea.

2.2 DETEKZIORAKO JARRAIBIDEEN AZALPENA
Zerbitzu soziokomunitarioak aurrez aurre (elikagaien banaketa) edo telefonoz (jarraipen
deiak) ematen dira. Lehenengo kasuan, garrantzitsua da emakumearen (edo haurren)
egoera behatzea; hau da, jarrera lasaia duten edo beldurrez jokatzen duten ikustea. Atea
emakumeak irekitzen ez badu, aukera bat izan daiteke emakumeaz galdetzea eta hura
ikusteko interesa agertzea (Zer moduz XXX? Bera ere agurtu nahi nuke…).
Detekziorako galderak
Galdera orokorrak
Arrisku edo indarkeria
egoeraren bat hautematen
lagun dezaketen galderak
egitea da helburua, biktima
posiblearekin harreman
pertsonalagoa lortzeko.

- Ongi zaude?
- Gauez lo egin dezakezu?
- Goserik baduzu? Zenbat otordu egiten
dituzu egunean?
- Norekin komunikatzen ari zara egunotan?
Lagunekin edo senideekin hitz egiten duzu
nola zauden azaltzeko?
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Indarkeria egoera
posible baten aurrean
Indarkeria egoera bat
gertatzen ari dela
pentsarazten duen
egoeraren bat detektatu
bada1, elkarrizketa zuzendu,
hori gertatu dela ziurtatzeko,
honako galdera hauen bidez:

- Erosketak egitera edo zaborra botatzera
irteten zara? Lasai hitz egin dezakezu?
- Seguru sentitzen zara etxean?

Baieztatutako indarkeria
egoera
Larrialdiko esku hartzea
behar izan dezakeela
susmatzen bada:

- Arriskuan sentitzen zara?
- Non dago bera? Zer egiten ari da?
- Nahi duzu norbait zure etxera hurbiltzea?
Nahi duzu 112ra deitzea?

Larrialdiko esku hartzerik
behar ez duen indarkeria
egoera bat identifikatzen
bada:

- Zure egoeraz hitz egiteko deitzea nahi
duzu?
- Badakizu lagun diezazuketen zerbitzu
batzuk daudela? Badakizu Whatsapp
bidez haiengana jotzeko aukera duzula,
hitz egin beharrik gabe?

Indarkeria kasu ezagun bat ikertzeko galderak

Zuzenean galdetu
Egoera orain nola dagoen
galdetzean, bera isilik
badago, edo erantzutea
kostatzen bazaio, zuzenean
galdetu

1

- Egoerak okerrera egin du?
- Bera zer egiten ari da?
- Nola tratatzen ditu haurrak?

Taula honen amaieran aurkituko dituzu gai honen inguruko jarraibide batzuk
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Saiatu ikertzen

Saia zaitez ahal duzun guztia
jakiten gizonaren jokabideen
eta emakumeak egoeraren
larritasuna balioesteko
ematen ari den erantzunen
inguruan

Botika hartzen ari ez bada (lehenago
hartzen bazuen), ohi baino gehiago edaten
ari bada, haurrei errieta gehiago egiten
badie, inorekin hitz egin nahi ez badu,
erosketak egitera emakumea bera ateratzea
nahi ez badu, senideen deiei erantzun nahi
ez badie…
Saiatu ikertzen emakumeak zer egiten duen
eta saiatu konbentzitzen ez diezaiola
zuzenean aurre egin —konfinamenduaren
aurretik bezala— eta jokabideren batek
okerrera egin badu eta berak egoerari eutsi
ezin badio, 112 telefonora dei dezala.
Iraganean bizi izan dituen indarkeria
egoerak ezagutzen badituzu, aipa itzazu,
orain zer egoeratan egon daitekeen jakiteko.

Antzemandako kasu posible bat ikertzeko galderak

Kasu berri bat bada
Galdetu nola dauden gauzak etxean, nola
ari diren bizitzen konfinamendua.

Ez badakizu emakumeak
iraganean indarkeria
egoerarik bizi izan duenik

“Beno”, “berdin” edo antzeko erantzun
zehaztugabeak ematen baditu, ikertu
gehiago. Galdetu:
- «berdin, noizko egoerarekin alderatuta?
- berdin, zein egoerarekin alderatuta?»
Apuntatu isiluneak, orokortasunak, erantzun
zehaztugabeak eta aipatu une honetan
pertsona
batzuentzat
zailagoa
izan
daitekeela egoera eta erne egon behar dela.
Gogorarazi laguntzeko zaudela eta eskatu,
gizonak eguneroko ohiko jokabidea ez den
beste edozein jarrerarik badu, dei dezala,
egoera hori aztertu ahal izateko.

Zerbitzu soziokomunitarioen bidez indarkeria egoeraren bat identifikatzen bada,
udaleko gizarte zerbitzuekin koordinazioa bermatu behar da, eta zerbitzu horiek egin
behar dute jarraipena, kasuz kasu aztertuz horretarako dauden bideak.
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3. SENTSIBILIZAZAZIOA

TESTUINGURU BERRIA ULERTU / HERRITARRENTZAKO ETA INDARKERIA
EGOERAN DAUDEN EMAKUMEENTZAKO MEZUAK

3.1 SENTSIBILIZAZIOA, TESTUINGURUAN
Kontrolatzea eta laguntzea ez dira gauza bera
Mugikortasuna mugatuta dagoen krisi egoera honetan, garrantzitsua da herritarrak
egoera ahulenean egon daitezkeen pertsonen premiei erantzuteko eragile bihurtzea.
Horretarako, beharrezkoa da sentsibilizatzea pertsona horiek babesa behar dutela,
kontrola baino gehiago, eta egin dezakegun onena pertsonak eta harremanak zaintzen
saiatzea dela.
Laguntza eta kontrola ez nahasteko, beharrezkoa da honako ideia hauek azpimarratzea:
- Badaude zaintza eta kontrola egiteko eragileak.
- Herritar gisa, ez dugu zertan jakin zein arrazoi jakin dela eta dabilen norbait kalean,
eta ez da gure zeregina hori jakitea. Konfinamenduak sortzen duen tentsioaren
aurrean, jarrera osasuntsuena eta arduratsuena ez da epaitzea eta kritikatzea,
baizik eta pentsatzea norbait kalera irten bada, beharrezkoa duelako dela, eta,
beraz, egoera horri arreta jarri behar zaiola eta behar den moduan lagundu behar
zaiola.
Mezuak, testuinguruan
Herritarrei zuzendutako mezuek kontuan izan behar dute egungo egoeraren
«salbuespentasuna»:
- Ezohiko, ustekabeko eta zalantzazko egoera bizi dugu.
- Egoera horren aurrean, gizabanako bakoitzak ematen dituen erantzunak
moldagarriak dira. Egoera honetan egiten dugun guztia normala da, ezagutzen ez
dugun eta nola jokatu behar den ez dakigun egoerara egokitzen ari gara.
- Erantzunak moldagarriak izateak esan nahi du iragankorrak eta baliagarriak direla
egoera horretarako, eta, beraz, agian ez direla erabilgarriak izango konfinamendu
egoera amaitzen denean.
Indarkeria larrialdien eta lehentasunen artean kokatu
Osasun alarmaren testuinguruan indarkeria matxistak premiazko gaia izaten jarraitzen
duela azpimarratu behar da, eta, beraz, arreta zerbitzuak egokitzeko eta laguntza
emateko ahalegina egiten ari dela, sortzen diren premien arabera.
Era berean, garrantzitsua da jakinaraztea ez dela ziurtzat jotzen etxeak leku seguruak
direnik kasu guztietan, eta jakin badakigula konfinamendu egoerak areagotu egin
duela segurtasun gabezia hori.
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Emakumeen ondoezak konfinamenduaren testuinguruan
Osasun krisiak sortutako testuinguruan, emakumeen ondoezak larriagotzen ari dira,
ez bakarrik indarkeria egoerengatik, baita beren bizitzak garatzeko zituzten laguntza
asko desagertu edo mugatu direlako ere. Adibidez, zaintzekin lotutakoak: ikastetxeak,
eguneko zentroak, jolaserako eta aisialdirako guneak, familia sareak, eta abar.
Ondoezak maila fisikoan zein emozionalean adieraz daitezkeen egoera ez-espezifikoak
dira, eta emakumeek maila handian normalizatzen dituzte: antsietatea, bularreko mina,
buruko mina, loezina, egonezina, geldirik egoteko zailtasuna, «arrazoirik gabe» negar
egitea, etengabe haserre egotea… Normalizazioak esan nahi du ondoezen azalpena
ezaugarri pertsonaletan edo «manietan» zentratzen dela, ingurunearen eragina kontuan
hartu gabe, adibidez, zereginak pilatzeak edo harreman zailak kudeatzeak eragindako
karga mentala.
Garrantzitsua da egoera horiek detektatzea eta horiei izena jartzea. Ondoezak etxean
bizitzen ari direnarekin lotzea ezinbestekoa da emakumeak erruduntzat ez jotzeko eta
haien haserre abioak, negarra edo ezer ez egiteko gogoa ulertzeko. Ideia hori egiaztatu
eta normalizatzea garrantzitsua da emakumeak errudun senti ez daitezen, hain zuzen
ere ez dietelako gizarte itxaropenei erantzuten familia harremanetan bete beharreko
eginkizunen inguruan. Garrantzitsua da, halaber, egiten ari direna nekagarria dela
ulertzea, eta, beraz, normala dela nekatuta sentitzea.

3.2 SENTSIBILIZAZIO KANPAINETAKO MEZUAK
Krisiek azkar ezabatu ohi dute «salbuespentzat edo berezitasuntzat» jotzen den guztia.
Horrela, testuinguru horietan, zaila da ikustea eta ulertzea zer gertatzen den indarkeria
sexistaren dinamikekin. Krisialdian indarkeriari aurre egin ahal izateko, emakumeek eta
herritarrek ulertu behar dute zeintzuk diren indarkeria dinamikak testuinguru berrian, bai
eta horren ondorioak ere.
Etxeetan zer gertatzen ari den ikusarazteak eskatzen du osasun krisiaren inguruko
irakurketari buruzko mezuek, oro har, herritarrei eta, bereziki, emakumeei
zuzendutakoek, krisialdi horrek emakumeengan eta gizonengan duen eragin bereizia
kontuan hartzea. Era berean, ezinbestekoa da emakumeak garatzen ari diren
erantzunak eta estrategiak ulertzea, horiek testuinguru berrian kokatuz.
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Herritarrei eta emakumeei zuzendutako mezuen adibide batzuk:

Herritarrak

Emakumeak

- Etxean geratu behar dugu,
osasun estrategia bat delako,
baina etxea ez da leku segurua
emakume eta haur askorentzat.

- Etxean geratzeak ez du esan nahi zutaz,

- Indarkeria ez da desagertu,
forma berriak hartu ditu.
- Krisiak desberdin eragiten die
emakumeei eta gizonei.
- Egoera horri emandako
erantzunak moldagarriak dira, eta,
beraz, baliagarriak dira egoera
horretarako, ez nahitaez beste
baterako.
- Kontrolatzea eta laguntzea ez
dira gauza bera. Badaude zaintza
eta kontrola egiteko eragileak.

sentitzen duzunaz eta pentsatzen duzunaz
ahaztu behar duzunik.
- Hainbat modutan lagundu zaitzakegu, zure
beharretara egokituz.
- Indarkeria ez da desagertu, forma berriak
hartu ditu eta agian ez zara horretaz konturatu.
- Bizirik irauteko estrategiak garatzea ahalegin
handia da, eta, horregatik, «ezer egin gabe»
nekatuta bazaude, gogoratu egoera honetan
bizirik irautea asko egitea dela.
- Gogoratu orain ez dituzula lehengo laguntza
guztiak eta zure alaben, seme-alaben,
bikotekidearen, maite dituzun eta zaintzen
dituzun pertsonen antsietateari eutsi behar
diozula. Eta seguru batzuetan ahaztu egiten
zaizula zuk zer behar duzun.

Mezuen formatua:
Mezuak motzak eta zehatzak izan behar dira. Garrantzitsua da formatu digitalak eta
formatu horiek eskaintzen dituzten aukerak kontuan hartzea; adibidez, bideo laburrak
egitea.
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JARDUNBIDE
EGOKIAK
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Jarraian, zenbait jarduera aurkezten ditugu proposamen gisa, lurraldeko udalek beren
politikak garatu ahal izan ditzaten, aldez aurretik identifikatutako jardunbide egokietan
oinarrituta:


Telefono eta mezularitza zerbitzu espezifikoak abian jartzea: langile
espezializatuek (psikologoek) artatutako telefono eta mezularitza zerbitzuak jarri
dira abian, emakumeei zuzenduak, beraiekin bizi diren pertsonei eusten ari diren
eta, aldi berean, beren buruari eusten ari diren emakumeei baliabideak
eskaintzeko. Emakumeak harremanetan jartzeko aukera ematen duten zerbitzu
horien bidez, beren ondoezak partekatu ditzakete eta konfinamenduari aurre egin
ahal izateko laguntza eta ulermena jaso, aldi baterako egoera gisa ulertuta, eta
haiekin batera hobeto zaintzen lagunduko dieten estrategiak bilatuta.



Sortu diren laguntza sare komunitarioekin lan egitea: hainbat herritan abian
jarri diren zaintza sareak, esate baterako, beren kabuz elikagaiak eskuratu ezin
dituzten pertsonentzako elikagaien banaketaz edo adineko eta/edo mendeko
pertsonen zaintzaz arduratu direnak, laguntza bihur daitezke indarkeria egoerei
aurre egiten ari diren emakume askorentzat. Ildo horretan, beharrezkoa da
aurretiazko lan bat egitea boluntario horiekin, egoera horiek identifikatzeko
arretaz begiratzen eta kasu bakoitzean nola jokatu jakin dezaten. Dokumentu
honetan jasotako jardunbideak tresna erabilgarria izan daitezke lan horretarako.



Adinekoei edo egoera ahulean dauden familia unitateei deitzea: udalerri
batzuetan sistema bat aktibatu da edozein arrazoi dela eta "zaurgarriagotzat"
identifikatutako adinekoekin eta/edo familia unitateekin harremanetan jartzeko
(baliabiderik ez dutelako, kideren batek beharrizan espezifikoak dituelako,
isolamendu handiagoko egoeran daudelako). Sistema horiek, gehienetan,
udaletako gizarte zerbitzuetatik egindako telefono dei zentralizatuen bidez
gauzatu dira. Indarkeria egoera posibleak identifikatzeko eta egoera horiek bizi
dituzten emakumeei lagundu eta/edo bideratzeko, beharrezkoa da dei horiek
egiten dituztenek informazio hori eskuratzeko lagungarri izan daitezkeen
galderak egitea. Ildo horretan, dokumentu honetan bertan aurretik jasotako
jarraibideak jarraitzea gomendatzen da.



Emakumeen ahalduntze prozesuen inguruan sortutako sare komunitarioak
aktibatzea: ahalduntze eskolen eta emakumeen etxeen esparruan ahalduntze
prozesuak edo emakumeentzako laguntza taldeak bultzatu zituzten udalerri
askok sare horiek baliatu dituzte indarkeria egoerei aurre egiten ari diren
emakumeengana iristeko. Konfinamenduaren testuinguruan, askoz errazagoa
izan da aurretik zeuden sareak berpiztea edo mantentzea, berriak sortzea baino;
beraz, espazio horien balioa eta garrantzia indartu egin da.



Indarkeriaren arretarako bereziki sortuak izan ez arren, emakumeentzako
babes eta laguntza gisa balio izan duten zerbitzuak edo programak
egokitzea: udal zerbitzuak, hala nola "kaleko hezitzaileak", edo ahalduntze
eskolen esparruan garatutako jarduerak on line sistemetara egokitu dira; horrela,
erabiltzaileek aukera izan dute harremanetan jarraitzeko lehen laguntza jasotzen
zuten bitarteko horrekin, indarkeria egoerei aurre egiteko.
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Arreta eta laguntza zerbitzuak prestatzea, emakumeen beharretara egoki
moldatu daitezen: beharrezkoa da bermatzea indarkeriaren arretarako zerbitzu
espezifikoek, eskaintzen jarraitzeaz gain, krisi egoera honen ondoriozko premiei
erantzuten jarraituko dutela. Horrela, zerbitzuak egokitzeaz gain (telefonoz edo
on line euskarrien bidez eskainiz), garrantzitsua da horiek kudeatzen dituzten
pertsonei hausnarketarako eta ikaskuntzarako espazioak eskaintzea, krisi honek
indarkeria matxistaren arloan eragin duena errazago ulertzeko.



Prebentzio programetan,
COVID-19aren egungo krisian lortutako
ikaskuntza sartu behar da: indarkeria matxista prebenitzeko programetan, krisi
horrek emakumeentzat eta gizonentzat izan dituen ondorioei buruzko irakurketa
bat sartu behar da. Horrela, gazteei zuzendutako udal espazioetan garatutako
programek, adibidez, krisialdi honek neska-mutilengan izan duen eraginari eta
bizipenei buruzko genero azterketa izan beharko lukete abiapuntu.



Estrategia komunitarioak indartzea, emakumeekin esku hartze
konpontzailea izateko tresna gisa: garrantzitsua da jarduera zehatzetan
gauzatzea emakume askok bizi izan dituzten ondoezen eta egoeren jatorria
egiturazko indarkerian dagoela. Beraz, ondoez horiek erantzukizun kolektibo
batetik ulertu eta artatu behar dira, eta laguntza sistema komunitarioak eta beste
emakume batzuekin partekatutako espazioak eskaini behar zaizkie,
elkarrengana hurbildu, eta esparru komun bat izan dezaten.
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