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AISIALDI ETA JAI ESPAZIOETAKO INDARKERIA MATXISTAREN AURREAN JARDUTEKO PROTOKOLOA 

 

SARRERA  

Indarkeria matxista ez dira ekintza isolatuak, egiturazko arazo bat baizik, emakumeen eta gizonen 
desberdintasunean oinarritutako gizarteak eraginda, eta gizartean normaltzat jotzen ditugun 
jokabide mezu eta jarreren bidez adierazten dira bereizkeria, askatasuna urratzea. 
 
Hori konpontzeko gizartea eraldatu behar da, izan ere, indarkeria matxista egiturazko arazo bat da, 
hortaz, gizartearen laguntza behar da hura saihesteko eta prebenitzeko eta gerta daitezkeen eraso 
matxistak guztiok, erabat, errefusatzeko. 
 
Garrantzitsua da nabarmentzea indarkeria matxista ez direla soilik eraso fisikoak edota bortxaketa. 
Beste hainbat modutan ager daiteke, hala nola baimenik gabeko zirriekin edo musuekin, 
emakumeen gorputzari buruzko iruzkin edo begirada iraingarriak eginda, sexu harremanak izatera 
behartuta, jarduteko edo dantzatzeko modua dela eta iruzkin edo keinu homofoboak eginda.  
 
Indarkeria matxista jarrera ezagun horietan guztietan ager daiteke, baita eguneroko bizitzan 
normaltzat jo diren beste modu askotan ere, antza denez, jai guneetan alkoholaren eta 
gozamenaren izenean “denak balio du”.  
 
Jaietan jokabide horiek areagotzen dira, eta horregatik ezinbestekoa da gizartean jarrera horiek 
nola prebenitu lantzea, bai eta erantzun neurriak hartzea ere.  
 
Galdakaoko Udalak indarkeriaren aurkako prebentzio eta sentsibilizazio ekintzak garatu ditu 
gazteen artean indarkeria matxista prebenitzeko, hala nola ikastetxeetan hezkuntza afektibo 
sexualeko tailerrak, sentsibilizazio kanpainak, etab. 
 
Esparru horren barruan, protokolo honen helburua da jarduketa hobetzea aisialdi eta jai 
espazioetan indarkeria matxistari aurre egiteari dagokionez.  
 
 

JARDUTEKO PRINTZIPIOAK 

Berehala jardutea: Jazarpen eta/edo indarkeria egoeren aurrean berehala eta irmo erantzun behar 
da. Ez dago gertaera horiek justifikatzen duen azalpenik, hortaz, ez dago arrazoirik ez jarduteko. 
Ezer ez egiteak indarkeria jasaten dutenak berbiktimizatzen ditu eta erasotzaileak zigorrik gabe 
uzten ditu. 
 
Prebenitzeko jardutea: Edozein eraso gertatu baino lehen garrantzitsua da informazio, prestakuntza 
eta sentsibilizazio jarduketak garatzea eta aisialdi eta jai espazioetan horrelako edukiak aditzera 
ematea. 
Horri dagokionez, prebentzio ekintzak garatzen ari dira, gizartea, oro har, eta zuzenean jaiak 
antolatzen dituzten agenteak inplikatzeko. 
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Bestalde, argi eta garbi adierazteko espazio horietan ez dela inolako jarrera matxistarik 
baimenduko, askotariko elementuak erabiliko dira, besteak beste, kartelak, eraso sexistei aurre 
egiteko gidak, erasorik balego nori deitu jakiteko telefonoak iragartzen dituzten pegatinak eta eraso 
matxista baten aurrean jarduteko informazio orriak. 
Jarduketa horiek guztiak Udalak finantzatuko ditu. 
 
Biktimari lehentasunezko arreta ematea: Eraso matxistarik ikusi eta/edo horren berri izanez gero, 
lehentasunez, biktimari arreta eman behar zaio. Ezer baino lehen, ondo dagoela eta arreta egokia 
jasotzen duela egiaztatu. Bakarrik badago, bere lagunak edo senideak topa ditzan lagundu, eta 
bestela, beharrezko jarduketak egitera lagundu.  
Garrantzitsua da biktimak erasoa jasan ostean bakarrik ez uztea. 
Horretarako, Udalak indarkeria matxistaren biktimei arreta integrala emateko zerbitzua gaitu du. 
Aktibatzeko deitu 688 719 304 telefono zenbakira indarkeria matxistan aditua den norbaitek arreta 
emateko (zerbitzuari buruzko informazioa erantsi da). 
 
Biktimaren erabakia errespetatzea: Biktimak jarraitu nahi duen prozedura edozein dela ere 
errespetatu behar da, eta horretarako beharrezko informazioa emango zaio.  
Erabakia behar bezala hartzeko moduan ez badago, jakinarazi behar zaio behar duen denbora har 
dezakeela erasoari buruz zer egin nahi duen erabaki baino lehen. 
 
Informazio fidagarria: gertaera soilik zurrumurru bat bada eta egiaztatu ez bada, hedatzea saihestu 
behar da, baieztatu baino lehen komunikabideetan ez zabaltzeko.  
Albiste faltsu bat inoiz ere ez da onuragarria izango ustezko biktimarentzako ezta ustezko 
erasotzailearentzako ere. Kasu batzuetan, alarma piztu eta udalerrietan oso azkar hedatzen den 
informazio faltsua sor daiteke. 
 

JARDUTEKO PROZEDURA 

Lekuko den edo eraso baten berri duen lehenengo pertsonak biktimarekin hitz egingo du. Lehenik 

eta behin, berehalako arriskuan ez dagoela egiaztatu eta bere egoera fisiko zein emozionala zein 

den aztertu beharko du.  

Biktimaren egoeraren arabera, hurrengo jarduketak egingo dira:  

 Udaleko berehalako arreta integraleko zerbitzua eskatu (688 719 304). 

 Biktimari jakinaraziko zaio laguntza eskatu dezakeela bai  

o Udaltzaingoan (944 010 505), agenteak eskuragarri izango ditu. 

o  bai eta Larrialdi Zerbitzuan (112).  
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Salaketa jarri nahi badu eta jarri nahi ez badu ere. 

 Zentzuz erabakiko da larrialdi bat den edo ez (112). 

 Biktimaren baimenarekin arreta integraleko udal zerbitzuari deituko zaio (688 719 304) 

biktimari laguntza emateko, aurrez aurre zein telefonoz. 

 Zerbitzu horietan biktimaz eta beharrezko jarduketa guztiak egiteaz arduratuko dira. 

 Osasun arreta behar badu, larrialdietako langileek edo udaltzainek lagunduko diote 

ospitalera.  

Bertan, mediku azterketa egingo diote eta arreta protokoloa aktibatuko da. Biktimak 

lesioen partearen kopia jasotzen duela egiaztatu behar da, salaketa jarri ahal izateko. 

 Oso garrantzitsua da biktimari jakinaraztea ez dela arropaz aldatu behar ezta garbitu ere, 

eta bortxaketa ahotik izan bada, ez duela jan edo edan behar, erasotzailea identifikatzeko 

eta kondenatzeko funtsezko frogak ezabatu daitezkeelako. Gomendio hori bereziki 

garrantzitsua da izapide penalak ebazteko bermeren bat izan dezan. Agian biktimak 

erasoaren arrasto guztiak ezabatu nahi izango ditu bere gorputzetik, baina horren 

ondorioak jakin behar ditu, frogak ez ezabatzeak erasotzailea atxilotzea lagun dezake.  

 Sarritan, biktimak ez daki berehala salaketa jarri nahi duen edo ez. Hortaz, garrantzitsua da 

biktimak ekintza penal horren ondorioak ezagutzea, bai eta salaketa ez jartzeak izan 

ditzakeen ondorioak ere. 

Horri dagokionez, oso garrantzitsua da biktimari alde on eta txarrak balora ditzan laguntzea 

eta denbora ematea, ondo pentsatzeko eta hurrengoa baloratzeko:  

o Ospitalera edo osasun zentrora jo behar duen. Jakin behar du, Prozedura 

Kriminalaren Legearen arabera, sexu erasoak edo tratu txar fisikoak delitu 

egitateak direla, eta osasun langileek nahitaez eman behar dietela horren berri 

agintari judizialei, biktimak nahi edo ez. 

o Lehen deklarazioak bide penala abiaraziko du, gerora deklarazioa luzatu ahal bada 

ere, eta lekuko nagusia bera izango den epaiketa baterako zitazioa jasoko du. 

o Salaketa jartzen ez badu, erasotzaileak, aske eta zigor barik, ez du bere gain 

hartuko ekintzen ondoriorik. 

 

AURRE EGITEKO NEURRIAK  

Indarkeria matxista eta haren adierazpenak aisialdi eta jai espazioetatik desagerrarazteko, 

gizartearen inplikazioa nahitaezkoa da, bai hura saihesteko eta prebenitzeko, bai gerta daitezkeen 

eraso matxistak irmoki eta masiboki gaitzesteko.  

Horregatik, jaien testuinguruan larritzat jotzen den edota behin eta berriro gertatu izanagatik 

neurriak hartzea eskatzen duen eraso baten berri izanez gero, gertaera horri erantzuteko 

protokoloa aktibatuko da, eta honako prozedura honi jarraituko zaio:  

 

1. Lehenengo eta behin, erasoari buruzko informazioa bildu behar da. 
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- Horretarako, Udalak, Alkatetzaren bidez, premiazko bilera bat deituko du (gehienez ere 24 

ordutan), non ondokoek parte hartuko duten: Berdintasun Arloa, Gizarte Ekintza Saila eta 

Herritarren Segurtasunerako Saila, bai eta egokitzat jotzen diren eragileak ere, funtsezko 

informatzaile gisa jardungo dutenak  (aurrerantzean, Krisialdirako Mahai Teknikoa: KMT). 

- Bilera horretan, alderdi bakoitzak gertakariari buruz dauzkan datuak emango ditu, betiere datu 

pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen legeria eta Prozedura Kriminalaren Legea betez, 

gertakariari buruzko ikuspegirik zabalena izateko asmoz. Era berean, biktimaren erroldari buruzko 

informazioa bilduko da, erroldatuta dagoen udalerriarekin udalerri-arteko koordinazioa 

aktibatzeko. 

2. Bigarrenik, biktimarekiko eta haren inguruarekiko harremana zainduko da: 

 - Alkatetza harremanetan jarriko da biktimarekin edo haren senideekin (baldin eta biktimak ezin 

badu erabakirik hartu, hilda, ospitaleratuta edo shock egoeran dagoelako). Adingabea bada, 

lehenengo eta behin, familiarekin edo legezko tutoreekin jarriko gara harremanetan, babesa 

eskaintzeko eta biktimarekin kontaktua ezartzeko; era berean, Gizarte Ekintza Arloak babes-

baliabideak eskainiko dizkie biktimari eta senideei. 

 - Alkatetzak honako hau jakinaraziko die biktimari edo senideei: 

 Udalak indarkeria matxistaren aurkako jakinarazpen bat egingo duela, non biktimari eta 

bere inguruneari buruzko erreferentzia zuzenik egingo ez den; horren asmoa indarkeria 

matxista gaitzestea izango da, herritarron konpromisoa adierazi eta gizartea 

kontzientziatzeko.  

 Mobilizaziorako deialdia egiteko aukera dagoela jakinaraziko zaio. Biktimak edo familiak 

berariaz eskatzen badu ez dadila ekitaldirik deitu, biktimaren edo familiaren erabakia 

errespetatuko da eta horren berri emango da jakinarazpenean. MUGIMENDU 

FEMINISTARI BORONDATE HORREN BERRI EMANGO ZAIO. 

 Nolanahi ere, Udalak, hala erabakitzen badu, aukera izango du Mugimendu Feministak 

eta udalerriko emakumeen elkarteek bultzatutako kontzentrazioekin bat egiteko. 

 

 

3. KMTak erasoa baloratu ondoren, eta jazotako erasoaren arabera, honako aukeretako bat 

hautatuko da: 

 

A. Mugimendu Feministari gertatutakoa jakinaraztea (kaltetutako pertsonen intimitatea 

errespetatuz). Berariaz adieraziko zaie biktimak edo haren inguruko pertsonek agertu 

duten borondatea, mobilizazioak antolatzeari dagokionez, horren arabera jardun dezaten.  

 

B. Salaketarik egin bada eta/edo erasoaren ondorioz (oraindik salaketarik gabe) guztion 

garapen osasungarria, segurua, errespetuzkoa eta berdintasunezkoa zalantzan jartzen ari 

dela uste bada (alderdi kualitatiboak zein kuantitatiboak baloratuta): Berdintasunerako 

Kontseilua, Jai Batzordea (ordezkariak), Txosna Batzordea (ordezkariak) eta Mugimendu 

Feminista deituko dira. 
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 Foro horretan, honako alderdi hauek eztabaidatuko dira: 

1.- Kolektibo horiek salaketa-egintzak abiarazi behar ote diren balioetsi dezaten, behar-

beharrezko gertakariaren eta inguruabarren berri emango zaie.  

2.- Erasoaren edo erasoen arabera, elkarrekin adostuko dira hasi beharreko ekintzak. 

Honako hauek izan daitezke: 

 

A. GERTATUTAKOA SALATZEKO KONTZENTRAZIO BAT DEITZEA ITURRONDO PLAZAN, 

20:00ETAN (aparteko kasuetan izan ezik). 

Kontzentrazio horretan Mugimendu Feministaren, Jai Batzordearen eta Txosnen 

kolektiboaren pankarta bat egongo da eta, GUTXIENEZ, elkarte bakoitzeko pertsona 

bat. 

PANKARTA zuria izango da eta honako lelo hau jasoko du letra beltzetan: “ERASO 

MATXISTARIK EZ!” 

GAUEAN, 24:00etan, ETENALDIA EGINGO DA TXOSNETAN. 

Abisua emateko sirena bat jarriko da etenaldian, eta bost bat minutuz argiak itzaliko 

ditugu, sirenak berriro jotzen duen arte; bitartean, buila egingo da kazolekin, 

txilibituekin edo txosna bakoitzak gaitzespena erakusteko erabakitzen duenarekin. 

Adierazpena irakurri eta prentsa-oharra bidaliko da. 

KOMUNIKABIDEEI EZ ZAIE ADIERAZPENIK EGINGO. 

 

B. JAIAK BERTAN BEHERA UZTEA ETA GERTATUTAKOA SALATZEKO KONTZENTRAZIO 

BAT DEITZEA ITURRIONDO PLAZAN 20:00ETAN.  

Kontzentrazio horretan Mugimendu Feministaren, Jai Batzordearen eta Txosnen 

kolektiboaren pankarta bat egongo da eta, GUTXIENEZ, elkarte bakoitzeko pertsona 

bat. 

PANKARTA zuria izango da eta honako lelo hau jasoko du letra beltzetan: “ERASO 

MATXISTARIK EZ!” 

Udalak, kolektibo guztiekin batera (Mugimendu Feminista, Jai Batzordea eta Txosnen 

kolektiboa), salaketaren eta jaiak bertan behera uztearen inguruko jakinarazpen bat 

irakurriko du eta prentsa-oharra bidaliko.    

KOMUNIKABIDEEI EZ ZAIE ADIERAZPENIK EGINGO 

 

4. Azkenik, Bozeramaileen Batzordeari dei egingo zaio Udalaren jakinarazpen ofiziala onar dezan, 

eta Ebaluazio Batzordeak proposatutako gainerako neurriak erabakiko dira. Halaber, emakumeak 

edo haren familiak horretarako berariazko baimena eman badu, kontzentrazio-deialdirik egingo 

den ala ez eta/edo Mugimendu Feministak eta emakumeen elkarteek egiten dituzten deialdiekin 

bat egingo den ala ez erabakiko da.  

 

Jakinarazpena tokiko bitartekoen bidez zabalduko da eta udalaren webgunean eta sare sozialetan 

jarriko da.  
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ADIERAZPEN PUBLIKOAK - 

JARDUTEKO PROZEDURA 

Jakinarazpenei, mobilizazioei eta bestelako jarduketei dagokienez:  

- Udalak jakinarazpen bat prestatuko du lehenbailehen. Jakinarazpena tokiko bitartekoen bidez 

zabalduko da eta udalaren webgunean eta sare sozialetan jarriko da. 

 - Egokitzat jotzen bada, indarkeria matxista gaitzesteko ekitaldi bat deituko da, adostutako 

leloarekin, erasoa gertatu denetik 24 ordu igaro baino lehen. 

Biktima adingabea bada, bere datuen eta gertatutakoari buruzko informazioaren 

konfidentzialtasuna erabatekoa eta hermetikoa izango da, eta ez da inolako adierazpen publikorik 

egingo, familiak hala eskatzen duenean izan ezik, betiere egokitzat jotzen bada. 

 
ADIERAZPEN PUBLIKOEN EDUKIA 
 
Oinarria: 
- Iritzi publikoari ezagutzera emandako aisialdi eta jai guneetan gertatutako eraso matxisten 
aurrean, Udalari eta kargu publikoei iritzia eskatu ohi zaie, zabaldutako jakinarazpenetik haratago. 
- Adierazpen horiek oso garrantzitsuak dira erasotzaileen zigorgabetasuna arbuiatuko duen eta 
biktima lehentasunez artatuko duen kultura bat sortzeko. 
- Adierazpen horiek dira, batzuetan, herritik ziztu bizian zabaldu ohi diren zurrumurruei eta 
informazio faltsuei aurre egiteko ahalmena duen bide bakarra. 
 
Proposatzen da: 
- Oraingoz ezin bada baieztatu gertaera eraso matxista bat izan denik, gogoratu gertatutakoa beste 
erakunde publiko batzuekin batera ikertua izaten ari dela, lan hori egiten ari diren langile 
espezializatuak daudela, esku artean darabilten informazioaren aurrean ahalik eta zuhurtzia 
handienaz jokatu behar dela hori baieztatzeko erabateko segurtasuna izan arte, eta egoera horren 
atzean pertsonak eta familiak daudela. 
 
- Galdakaoko Udalak eraso matxista oro gaitzesteko jarrera irmoa du eta beti izango du, eta 
biktimari lehentasunezko arreta eta babesa emateko printzipioei jarraiki jardungo du beti. 
Hau da, lehentasuna emango zaio biktimen egoera emozionalari eta fisikoari arreta emateari, aurre 
egin behar duten arriskua baloratzeari, haien denborak errespetatzeari, hartzen duten erabaki 
informatua bermatzeari eta errespetatzeari eta haien laguntza ziurtatzeari. 
 
- Erasoa testuinguruan kokatzea. Nabarmendu beharra dago adierazpen publikoen bidez ez direla 
gertakariak kalifikatu behar, ezta harridura adierazi behar ere. Eraso matxistak indarkeria 
matxistaren aurkako borrokan kokatu behar dira beti, bai eta indarkeria matxistaren egiturazko 
kausei heltzeko toki-mailan bultzatzen ari diren berdintasun-politiketan ere. 
 
- Ez da gertatutakoari buruzko azalpenik edo datu zehatzik eman behar. 
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- Eraso guztiak nabarmendu behar dira, eta horien erantzukizuna erasotzaileena baino ez dela 
adierazi. Aipatu beharra dago ezagutzen dugun eraso bakoitzeko ezagutzen ez ditugun beste asko 
daudela, emakumeen erruduntasunari lotutako aurreiritziek eta mitoek pisu handia dutelako 
oraindik ere.  
 
Ez da ahaztu behar emakumeak erasotzailearekin duen harremana, haren egoera, ordua eta tokia 
edozein izanik ere, emakumeak ez direla inoiz bizi duten indarkeriaren erantzule, eta indarkeria 
erabiltzen duenaren erantzukizuna baino ez dela.  
 
- Era berean, gogoratuko da erasoak era askotakoak direla: baimendu gabeko ukituak edo musuak, 
emakumeen gorputzari buruzko iruzkin edo begirada iraingarriak, sexu-harremanak izateko 
presioa, komentario eta keinu homofonoak, bortxaketak edo hilketak. 
 
 
ZERBITZUAK 
 

 INDARKERIA MATXISTA PREBENITZEKO ETA ARRETA EMATEKO ZERBITZUA 
 

Zerbitzu hori eguneko 24 orduetan dago aktibatuta, jaiak hasten direnetik amaitzen diren 
arte. 
Telefonoz eta/edo aurrez aurre (beharrezkoa denaren arabera) emango zaio arreta edozein 
motatako indarkeria matxista jasateagatik aholkularitza eta laguntza behar duen pertsona 
orori, baita indarkeria hori jasan dezakeela susmatzen duen eta laguntza behar duen orori 
ere. 

 Laguntza emozionala emango zaio, baita informazioa eman eta prozesu osoan 
lagunduko ere: ospitalera lagundu, salaketa jarri, etab. 

 Arretarik onena eskaintzeko behar diren deiak egingo dira (polizia, senideak, lagunak, 
larrialdiak...). 

 Nahi badu, dagokion salaketa jartzen lagunduko zaio. 
 Bere eskubideei eta eskura dituen gizarte-baliabideei buruzko informazioa emango zaio 

(doako justizia, laguntza ekonomikoaren eskaera, harrera-etxebizitzak, laguntza 
juridikoa eta psikologikoa, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak, etab.) 

 Beharrezko jarraipena egingo da, egitateak eta horien ondorioak amaitu direla bermatu 
arte. 

Telefonoa: 688719304 
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 INDARKERIA MATXISTAREN AURKAKO POLIZIA UNITATEA 
 
 

Indarkeria matxistaren aurkako arreta-unitate bat sortu da. Unitate horrek indarkeria 
matxistaren arloan berariaz prestatutako langileak izango ditu egunaren 24 orduetan, eta 
horiek izango dira biktimari hasierako unean arreta eta laguntza emango diotenak: 

 Hasierako uneetan laguntza emango diote. 
 Arretarik onena eskaintzeko behar diren deiak egingo dituzte (eraso matxisten aurkako 

arreta-zerbitzua, senideak, lagunak, larrialdiak...). 
 Nahi badu, dagokion salaketa jartzen lagunduko diote. 
 Bizitza, osotasun fisikoa eta bidezko eskubide eta interesak babesteko neurri espezifikoak 

hartuko dituzte, arrisku-mailaren arabera. 
 Bere eskubideei eta eskura dituen gizarte-baliabideei buruzko informazioa emango diote 

(doako justizia, laguntza ekonomikoaren eskaera, harrera-etxebizitzak, laguntza juridikoa 
eta psikologikoa, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak, etab.) 

Telefonoa: 944010505 

 
 
 
 

tel:%200034944660202

