INDARKERIA MATXISTAREN
AURREAN JARDUTEKO GIDA

Gida honek tresna baliagarria izan nahi du gizarte
osoarentzat, baina, bereziki, indarkeria matxistaren
biktimen ingurunearentzat. Beharbada jakingo duzu
zure gertuko emakume bat indarkeriari aurre egiten ari
zaiola. Agian eraso bat ikusi duzu kalean edo hormaren
beste aldean entzun duzu, eta zalantza duzu nola jokatu.
Baliteke zu ere indarkeria-egoera batean egotea.
Tresna honekin, zer egin, indarkeria matxista zer den
eta zergatik gertatzen den ulertzen lagundu nahi dizugu.
Pertsona guztiok izan gaitezke funtsezko pieza bat, puntu
bioleta bat, biktimei laguntzeko eta arreta emateko.
Gida hau deskargatzean, aurrerapauso handia ematen
ari zara, ez bakarrik norbaiti laguntzeko, baizik eta gure
gizartean emakumeen diskriminazioarekin amaitzeko.

ESKERRIK ASKO
BATZEAGATIK

Galdera hauek zeure buruari
egin diezazkiozula behar dugu:
Zer egin dezaket lekuko banaiz
edo indarkeria matxistaren
kasu bat ezagutzen badut?
Zer egingo dut indarkeria
matxistaren biktima banaiz?
Gida hau zuretzat da.

#PuntuMorea

Edukiak
Gidaren edukiekiko esteka zuzenak:

▶ Eraso baten lekuko izan naiz
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▶ Ezagutzen dudan norbait biktima da
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▶ Nire inguru hurbileko norbait biktima da
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▶ Ni naiz biktima
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▶ Eskura dau den baliabideak
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▶ Hitz egin dezagun indarkeria matxistaz
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ERASO BATEN LEKUKO
IZAN NAIZ

6

Agian ez duzu biktima ezagutuko.
Baliteke harekin topo egin izana
parkean, supermerkatuan,
farmazian edo edozein
espazio publikotan.
Indarkeria matxistako egoera
batean aurkitzen bazara...
galdetu zeure buruari:
Zer egin dezaket?

ERASO BATEN LEKUKO IZAN NAIZ
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Biktimaren bizitza arriskuan dago?
DEITU BEREHALA
112 Larrialdiak
091 Polizia Nazionala
062 Guardia Zibila

ALERTCOPS DESKARGATU
ALERTCOPS 1 aplikazioak
poliziari alerta-seinale bat
bidaltzek o aukera ematen du zure
geolokalizazioarekin.

EZ JARRI ZEURE BURUA ARRISKUAN
Zure sagurtasuna garrantzitsua da lagundu nahi baduzu. Larrialdi eta Segurtasun zerbitzuak irits
daitezen itxaron ezazu.

Ez da muturreko arrisku egoera ezta biktimaren bizia ere
ez dago berehalako arriskuan?
Kasu honetan, eraso bat ikusten baduzu, honako hau gomendatzen dizugu: deitu eta jardun.
112 Larrialdiak
091 Polizia Nazionala
062 Guardia Zibila

ALERTCOPS Alertcops aplikazioak
poliziari alerta-seinale bat
bidaltzek o aukera ematen du zure
geolokalizazioarekin

SAIA ZAITEZ ZURE MUGIKORRAZ EGOERA GRABATZEN
Horrelako probak oso garrantzitsu ak dira atestatuarentzat. Jar itzazu grabazio hauek Polizia eta/edo
Guardia Zibilaren eskura. Ez zabaldu edo partekatu sare sozialetan!!

Leku edo establezimendu publiko baten barruan al zaude?
Supermerkatu, farmazia, denda, taberna edo Diskoteka batean zaude, adibidez?
Bertan dauden beste pertsona batzuri laguntza eska iezaiezu. Babes ezazue biktima. Galde iezaiozue zer behar duen, bere erritmoak eta erabakiak errespetatuz.

1 https:// al e rtcops.se s.mi r.e s/ mi al e rtcops/

ERASO BATEN LEKUKO IZAN NAIZ

Balora ezazue ea beharrezkoa den larrialdietako zerbitzuetara, poliziara eta/edo Guardia Zibilera
deitzea.
Arduradun a den pertsonari abisa diezaiokezu, konta iezaiozu zer gertatzen den eta batera, lasaitasuna mantenduz, lagundu biktimari behar duen guztian.

Polizia edo Guardia Zibila iritsi dira?
ESKAINI ZEURE BURUA ZURE LEKUKOTASUNAREKIN LAGUNTZEKO
Lagundu dituzun informazio eta proba guztiak eskaintzen. Oso garrantzitsua da atestatua osoagoa
izatea.

SALAKETA JARTZEA BIKTIMAREN ERABAKIA DA
Jakin behar duzu emakume asko daudela, dauden egoerarengatik, Salaketa jartzeko orduan zailtasunak izango dituztenak, baliteke une horretan egiteko erabakia hartzea edo ez.

Nolanahi ere, zure lekukotasuna oso baliotsua da.

NIK SALA DEZAKET?
Salaketa jartzea biktimaren erabakia da, urrats garrantzitsua da, baina baita zaila berarentzat ere.
Nolanahi ere, galdera hau egiten baduzu, jakin behar duzu genero-indarkeriaz ari garenean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren esparruan, beste pertsona batzuek jar dezaketela salaketa.

Delitu publikoak dira, gizarte gisa guztioi
eragiten digute eta horregatik beraien berri duen
edozein pertsonak edo erakundek sala ditzake.
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ERASO BATEN LEKUKO IZAN NAIZ
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Sexu-Indarkeria

Eraso sexual baten lekuko izan zara?
DEITU BEREHALA

ALERTCOPS DESKARGATU

112 Larrialdiak
091 Polizia Nazionala
062 Guardia Zibila

ALERTCOPS 2 aplikazioak
poliziari alerta-seinale bat
bidaltzek o aukera ematen du zure
geolokalizazioarekin

ESKA IEZAIOZU LAGUNTZA INGURUAN DUZUNARI
Pertsona gehiagorekin topo egiten baduzu edo jai, lokal edo establezimendu batean bazaude,
eska ezazu l aguntza i nguruan duzunari , jo pu ntu morera badago (eraso matxi stak salatzek o
gune seguruak ) eta/edo erakundeari abisa iezaiozu.

EZ ZAITEZ ARRISKUAN JAR
Zure segurtasuna garrantzitsua da lagundu nahi baduzu. Itxaron larrial di eta segurtasun zerbitzuak iritsi arte.

GOGORATU LEHENIK ETA BEHIN BIKTIMARI LAGUNTZA ETA ARRETA EMAN
BEHAR ZAIOLA
Enpatikoa izan zaitez berareki n, entzute aktiboareki n eta gertatutakoa epaitu gabe.

Sexu erasoa egin diotela esaten dizun emakume bat
aurkitu duzu?
LASAI EGON ETA EGOERA BALORA EZAZU
Bere egoera fi sik o eta emozi onala ebal ua ezazu. A rreta medik oa edo polizi a -laguntza behar duel a ik usiz gero, deitu:

2 https:// al e rtcops.se s.mi r.e s/ mial e rtcops/

ERASO BATEN LEKUKO IZAN NAIZ
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Sexu-Indarkeria

112 Larrialdiak
091 Polizia Nazionala
062 Guardia Zibila

Saia zaitez biktimarekin lasai hitz egiten. Entzun bere
kontakizuna, bere hitzak epaitu gabe. Jarrera enpatiko
eta entzute aktiboa erakuts iezaiozu
Egoera zail batean zaude. Bi kti ma egoera traumati koan egon daitek e eta bere k ontaki zuna li neal a
edo k ongruentea ez i zatea. G ogoan i zan esperi entzi a traumati ko bat bi zi berri duen bi kti ma bate kin zaudela, horregati k, momentuari l asai tasun handi agoreki n au rre egi n behar di ozu. Berarekin
enpatiza ezazu.

BERAREKIN HITZ EGITEN DUZU ETA EZ DU DEITU NAHI
Denbora emaiozu eta proposa iezaiozu 016 telefonora deitzea
Esk a i ezai ozue i nf ormazi oa zerbitzu honi , zei nak gi zarte -laguntzak o, osasun-l aguntzako eta
laguntza juridikoko zerbitzuei buruzko laguntza emango dizuen zerbitzuetara jo ahal izateko.
016
24 ordu/365 egun urtean
Fakturan ez du arastorik uzten

Agian festa edo lokal b atean zau de , eta, beraz, berareki n batera, puntumorera joan zaitezk e
(eraso matxistak sal atzeko gune seguruak ) edo toki az ardu ratzen den pertson aren l aguntza
eska dezakezu.

Garrantzitsuena da leku seguru eta lasai batera
eramatea.

ERASO BATEN LEKUKO IZAN NAIZ
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Sexu-Indarkeria

NIK SALA DEZAKET?
Ez, bai na f untsezk oa da bikti mari laguntzen, L arrial di Zerbitzuei , poli ziari eta/edo G uardia Zi bilari
ohartarazten eta zure lekukotasuna ematen laguntzea.
Sexu-indarkeriaz ari garenean, genero-indarkeriaz ari garenean ez bezala, delitu erdi publikoak dira, zer esan nahi du horrek? Akusazio partikularrak, fiskaltzak edo herri-akusazioak penalki jazarri ahal izateko, biktimak salaketa jarri behar du lehenik.

ESKERRIK ASKO
HONAINO
IRISTEAGATIK!

EZAGUTZEN DUDAN
NORBAIT BIKTIMA DA
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Biktima ezagutzen duzu?
Adibidez, gimnasioa partekatzen
duzu berarekin? zure alaba
edo semea joaten den
eskolatik ezagutzen duzu?
Biktimaren bizilaguna zara?
Azken kasu honetan, beharbada,
nahiko modu arruntean, oihuak
entzun dituzu, baita kolpeak ere.

NIRE HURBILEKO NORBAIT BIKTIMA DA
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Pertsona horren bizitza arriskuan dago?
DEITU BEREHALA
Ez sentitu beldurrik edo lotsarik. Gogoratu zure deia anonimoa dela, polizia bertaratuko da informazioa nork eman duen esan beharrik gabe.
112 Larrialdiak
091 Polizia Nazionala
062 Guardia Zibila

ALERTCOPS aplikazioak poliziari
alerta-seinale bat bidaltzeko
aukera ematen du zure
geolokalizazioarekin

Beste pertsona batzuei abisatzek o egoeran bazaude, egi n ezazu. A di bi dez, zure k omunitatean ger tatzen den, ik usi b este au zotar b atzu en bila zureki n joan daitezen, esk atu zureki n i nplik atzea eta
egoera kudeatzen laguntzea.

EZ ZAITEZ ARRISKUAN JAR
Zu re segu rtasuna garrantzitsua da lagun du nahi b adu zu. L arri al di-zerbitzuak iritsi arte itxaron
eta segurtasunekoak.

ZER EGIN DEZAKEZU POLIZIA IRISTEN DENEAN?
Partekatu zure lekukotza poliziarekin edo Guardia Zibilarekin. Zure testigantza eta zuk bezala
gertatutakoa ikusi ahal izan duten pertsonak funtsezkoak izango dira eragileek polizia atestatua
osatzen dute.
Gogoratu salatzeko erabakia biktimarena dela. Salaketarik jarri nahi ez badu, beldurragatik, lotsagatik edo beste edozein arrazoirengatik, lagun dezakezu eta hor egon harentzat. Nolanahi ere,
zuk salaketa egin dezakezu indarkeri a matxistaren delitu baten lekuko gisa.

Agian, egoera hori ez da arrisku larrikoa
Nola jokatzen dut emakume horrekin? Zer esaten diot?
NIRE LAGUNTZA ESKAINTZEN DIZUT, HAREKIN HITZ EGITEN DUT?
Bai. Oso garrantzitsua da jakitea zurekin egon daitekeela, ez dagoela bakarrik.
Sai hestu arri sk u-egoerak , eta ziu rtatu z erasotzailea ez dagoel a . N oiz i zan ezazu aukera, sai atu
harekin hitz egiten eta egin ezazu lasai eta lasai, ez dadin epaituta edo lotsatuta sentitzen da.

NIRE HURBILEKO NORBAIT BIKTIMA DA
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BERAREKIN HITZ EGITEAZ GAIN, NOLA LAGUNDU DIEZAIOKEZU?
H or zaudel a eta zureki n egon dai tekeel a jaki naraztea da zuri laguntzeko modurik onena. J aki naraztea
zure jarrera osoa laguntza handi a da. Inf ormazi o juri di k oa edo sozi ala eska dezak ezu 016 zenbaki ra
deituta (WhatsApp bidez edo posta elektronikoz ere bai). Saiatu baliabide horiek modu seguruan
ematea, eta poliziarekin edo Guardia Zibila. Zuk ere egin dezakezu.
016
(ez du aztarnarik uzten fakturan)
600 000 016 (WhatsApp)

016-online@igualdad.gob.es
091 Polizia Nazionala
062 Guardia Zibila

Informa zaitez indarkeria matxistaren biktimentzako arreta-zerbitzu espezializatuak eskualdea edo
emak umeen elk arteak . Egoki i ruditzen zai zunean, eman i nformazi o hori bi kti mari ahali k eta modurik errazenean, beti leku seguruan, erasotzailearengana irits ez dadin.

ESKERRIK ASKO
HONAINO
IRISTEAGATIK¡

NIRE HURBILEKO
NORBAIT
BIKTIMA DA
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Ezagutzen duzu eta
biktimarekin harremana duzu?
Agian maite duzun norbait da.
Zure laguna, zure arreba, zure
ikaskidea, lanekoa da?

NIRE HURBILEKO NORBAIT BIKTIMA DA
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Pertsona horren bizitza arriskuan dago?
DEITU BEREHALA

ALERTCOPS DESKARGATU

112 Larrialdiak
091 Polizia Nazionala
062 Guardia Zibila

ALERTCOPS 3 aplikazioak
poliziari alerta-seinale bat
bidaltzek o aukera ematen du zure
geolokalizazioarekin

EZ ZAITEZ ARRISKUAN JAR
Zu re segurtasun a garran tzitsu a da lagun du n ahi b adu zu. L arri al di- eta segurtasun-zerbitzuak
iritsi arte itxaron.

Polizia edo Guardia Zibila iritsi da?
LAGUNDU ZURE LEKUKOTASUNARI
Zure inf ormazi o eta proba guzti ak eskai ntzen lagunduk o dizu. Oso garrantzitsua da, eta atestatua
osoagoa izaten lagunduko du.

SALATZEA BIKTIMAREN ERABAKIA DA
Jakin behar duzu emakume askok, zer egoeratan dauden ikusita, arazoak izango dituztela salatzek o orduan; balitek e une horretan egitea erabakitzea edo ez. Nolan ahi ere, zure testi gantza oso
baliotsua da.

NIK SALA DEZAKET?
Biktimaren erabakia da salaketa jartzea. Urrats garrantzitsua da, baina baita zaila ere harentzat.
Nol anahi ere, gal dera hau egi ten baduzu, jaki n behar duzu genero-i ndark eri az ari garenean beste
pertsona batzuek sal ak eta jar dezak etela. D elitu publik oak dira, eta guzti oi eragiten di gute gizarte
gisa; horregatik , haien berri duen edozein pertsonak edo erakundek salatu ditzake.

3 https:// al e rtcops.se s.mi r.e s/ mial e rtcops/

NIRE HURBILEKO NORBAIT BIKTIMA DA

Agian ez da muturreko arrisku-egoera, baina susmoa
duzu emakume hori indarkeria matxistaren biktima
izan daitekeela
Ez dakizu nola jokatu?
Hainbat baliabidetara jo dezakezu eta informazioa emango dizute, bai zuri, bai berari:
016

Emakumeen aurkako indarkerietan adituak dira. Zuri eta biktimari informazioa eta aholkuak eman
diezazkizuekete.

600 000 016 (WhatsApp)
016-online@igualdad.gob.es
JOAN ZAITEZ zure udalerriko, probintziak o edo Autonomia -Erkidegok o zerbitzuetara.
Bali abi de ask o daude esku ragarri eta gertu, hal a nola emak ume elk arteak , GK Eak , gizarte erak unde eta zerbitzu espezializatuak, etab.

INFORMAZIOA PARTEKATU NAHI DUZU BERAREKIN?
Bilatu bera bakarri k dagoen une bat edo erasotzailearengandi k urrun dagoen une bat, eta, lasai eta
enpatiaz, adierazi berareki n zaudela eta egongo zarela.

BIKTIMARI LAGUN IEZAIOZU
Garrantzitsua da berak jakitea laguntzek o egongo zarela, behar duenean, epaitu gabe.

PARTEKATU INFORMAZIOA
Inf orma ezazu jo dezak een baliabi de eta zerbi tzuez. Eskai n i ezai ozu l aguntza. Egi n ezazu berarent zat segurua den modu batean.

AGIAN EZ DU PAUSORIK EMAN NAHI
Ul ertzen zaila i zan daitek e, b aina jarrai ezazu zure b ab esa eraku sten . Egoera frustragarri a i zan
daitek e zuretzat, laguntza ematen baituzu, bai na garrantzi tsua da i ndarkeri a matxisten k onplex u tasuna ulertzea. Berarengana jo dezakeen pertsona bakarra izan zaitezke.

19

NIRE HURBILEKO NORBAIT BIKTIMA DA
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Sexu-indarkeria

Sexu-eraso baten lekuko izan zara?
DEITU BEREHALA

ALERTCOPS DESKARGATU

112 Larrialdiak
091 Polizia Nazionala
062 Guardia Zibila

ALERTCOPS 4 aplikazioak
poliziari alerta- seinale bat
bidaltzek o aukera ematen du zure
geolokalizazioarekin.

ESKATU LAGUNTZA INGURUAN DUZUNARI
Pertsona gehiago aurkitzen badituzu edo jai batean, lokal batean edo establezimendu ba tean b azau de, esk atu laguntza i nguruan duzunari, jo puntu morera (eraso matxi stak sal atzek o
gune seguruak) eta/edo deitu erakundeari.

EZ JARRI ARRISKUAN
Zure segurtasuna garrantzitsua da lagundu nahi baduzu. Larrialdi eta segurtasun zerbitzuak
iritsi arte itxaron.

Lehenik eta behin, biktimari lagundu eta arreta
eman behar zaio.
Agian ez da larrialdi egoera bat. Duela gutxi edo
iraganean sexu-erasoa jasan duela esan dizu?
Pertsona hori agian zure laguna, bikotekidea edo senitartekoa izango da.
Zer egin dezakezu laguntzeko?
LASAI EGON
Entzun lasai eta galdetu zer behar duen, bere erritmoak eta erabakiak errespetatuz. Eskain iezai ozu zure laguntza eta konpai ni a, segurtasun espazi o bat aurkitu du zugan horrel ak o zerbait
kontatu ahal i zatek o. Sai hestu beharrezk oak ez diren gal derak edo bali o judizi oa dak artenak . Ez
egin galdera deserosorik.

4 https:// al e rtcops.se s.mi r.e s/ mia le rtc ops/
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Sexu-indarkeria

Garrantzitsua da, halaber, sinesten ez diozula pentsarazten dioten galderarik ez egitea.
Pertsonaren eta gertatutakoaren konfidentzi altasuna gorde ezazu.
Jakinaraz iezaiozu baliabide espezializatuak daudela bera artatzeko. Osasun-lagu ntza eta laguntza psikologik oa jasotzeko eskubidea du, baita aholkulari tza eta laguntza juridikoa ematek oa ere.

Duela gutxiko gertakaria bada, agian
laguntza medikoa beharko du. Urrats hau
garrantzitsua da, lagin biologikoak hartu eta
Sexu-Transmisiozko Infekzioak (STI) atzeman
daitezkelako. Horretarako, ez garbitzea
komeni da.

ORAIN EZ DU EZER EGIN NAHI
Errespeta ezazu.Ez ezazu epaitu. Ez erakutsi gaitzespenik edo kexarik. Zaila izan daiteke bere
erabakia ulertzea, frustragarria ere izan daiteke zuretzat, baina errespetatu. Erakutsi zure babesa eta lagundu bere prozesuan.
Nol anahi ere, sex u-i ndark eriak hurrengo 5 edo 15 urteetan sala daitezk e, delitu egitatearen ara bera. Gertakariak iraganean gertatu badi ra eta bikti ma adi ngabea bada, presk ri pzi o epea 35
urte betetzen dituenetik hasiko da kontatzen.

ESKERRIK ASKO
INPLIKATZEAGATIK

NI NAIZ BIKTIMA

NI NAIZ BIKTIMA
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Larrialdi egoeran zaude? Beldur zara zu edo zureak
arriskuan egon zaitezketela sentitzen duzulako?
Gogoratu kasu honetan berehala jarri behar duzula harremanetan larrialdietako telefonoare kin . Poli zi a N azi onal areki n eta G uardia Zi bil areki n ere jar zaitezke harremanetan. Dei b at egin ezin
badu zu , A L ERT C OPS aplik azi oa erabil dezakezu, eta bertatik poli ziari alerta bat bi dalik o zai o, zure
kokapena adierazita.
112 Larrialdiak
091 Polizia Nazionala
062 Guardia Zibila

ALERTCOPS 5 aplikazioak
poliziari alerta- seinale bat
bidaltzek o aukera ematen du zure
geolokalizazioarekin.

ZURE FARMAZIARA ERE JOAN ZAITEZKE
Duela gutxi ekimen bat jarri da abian, zure auzoko edo herriko farmazia informazi o kualifikatua eskatzeko leku segurua izan dadin, profesionalek emana.

ERASOTZAILEAREKIN BIZI ZARA
Deitu 016 telefonora zure erabakiarekin batera erabil ditzakezun zerbitzuen berri emateko.
WhatsA pp bidez edo mezu elektronik o bat bidaliz ere komunik atu zaitezke.
016

Emakumeen aurkako
indarkerietan adituak dira. Dei
honek ez du arrastorik uzten
fakturan.

600 000 016
(WhatsApp)

016-online@igualdad.gob.es

Indarkeria egoera hausteko unea iritsi dela sentitzen duzu?
ESKATU LAGUNTZA
Dei tu 016 telef onora edo i datzi WhatsA pp bat 600 000 016 zenbaki ra. J ar zaitez harremanetan ezagunen bateki n, agi an l agunen bateki n, senitartekoren bateki n… bizil agunak ere i ndarkeria matxistak o
egoera batetik ateratzen lagun diezazuke.
Gogoratu poliziarengana eta/edo G uardia Zibilarengana jotzeaz gai n, indarkeri a-egoera bateti k ateratzeko b este bide batzuk ere b adau dela, hala nola emak umeen eta femi nisten erak undeak, G K Eak ,
zure herrik o Emak umeen Inf ormazi o Zentroak . A utonomi a-erki dego guztiek dute zerbi tzu espezi alizatuen6 sare bat, abok atuen, psik ol ogoen, gizarte-l angil een eta abarren tal deek osatua, eta i sil pean eta
segurtasunez lagunduko dizute.
5 https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/
6 https://wrap.igualdad.gob.es/recursos-vdg/search/Search.action

NI NAIZ BIKTIMA
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Sexu-indarkeria

Sexu-indarkeriarik jasan duzu?
ARRISKUAN BAZAUDE
Deitu 112ra eta eskatu poliziaren babesa.
016 telef onora ere dei dezak ezu. B ertan, zure lurral dean dau den arreta eta ah ol kularitza baliabideei (psik ol ogik oa, sozial a, juri dik oa) eta salaketa jarri nahi baduzu eman beharrek o urrat sei buruzko informazioa emango dizute.
016
Arreta eta aholkularitza
psikologikoa, soziala eta juridikoa
Biktimak salaketa jartzen badu bakarrik jazartzen dira horrelako delituak. Aldi berean, zure
lurral dek o zerbi tzu edo bali abi de espeziali zatuek emango duten laguntza sozial , psi k ologi k o eta
juridikorako eskubidea duzu.

BORTXAKETA BAT JASAN BADUZU
Joan hurbilen duzun ospitalera, azterketa ginekologikoa egin diezazuten (sex u-transmisiozk o
inf ek zi oen eta G IB aren probak barne), bai eta lagi n bi ol ogik oen auzitegik o bilk eta ere. H al a bada goki zu, haurdunaldi aren eta IT Sen prebentzi ozk o tratamendua ahali k eta lasterren egitek o esk a
ezazu. Medikuaren partearen kopia emateko eskubidea duzu.

Gogoratu ez duzula arropa aldatu behar,
ez garbitu behar, eta ahoko bortxaketa
gertatuz gero, ez jan eta ez edan ospitalean
osasun- azterketa egin arte, erasotzailea
identifikatzeko funtsezko frogak ken
baitaitezke.
Salaketa jartzea erabakitzen baduzu, jakinarazi osasun langileei poliziari edo Guardia Zibilari
dei diezai oten, eta zu zauden ospital era joango da. S alaketa egin on doren, kopia emateko eskubidea duzu.

ESKURA DAUDEN
BALIABIDEAK
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Nora joan naiteke?
Indarkeria matxistaren egoerak
alde batera uzteko hainbat
baliabide daude biktimen eskura.

ESKURA DAUDEN BALIABIDEAK
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Edozein pertsonarentzako baliabideak
INFORMAZIO ESPEZIALIZATUA ETA AHOLKULARITZA BEHAR DITUZU?
016 (Ez du arrastori k uzten fakturan)

016-online@igualdad.gob.es

600 000 016 (WhatsApp)

www. igualdad.gob.es

016 eguneko 24 ordu etan f untzi onatzen du, urtek o 365 egunetan . Indark eria matxi stetan adituak
di ra, zure esk ubi deei eta hurbilek o bali abi deei buruzk o aholk uak eman di ezazki zuk ete. Berdintasun
Ministerioaren webgunean dauden baliabideei buruzk o informazi oa aurkituko duzu.

LARRIALDI EGOERAN ZAUDE?
112 Larrialdiak
091 Polizia Nazionala
062 Guardia Zibila

ALERTCOPS aplikazioak
poliziari alerta- seinale bat
bidaltzek o aukera ematen du zure
geolokalizazioarekin.

Biktimentzako bakarrik diren baliabideak
AHOLKULARITZA JURIDIKOA BEHAR DUZU?
016 (Ez du arrastorik uzten fakturan)
600 000 016 (WhatsApp)
016-online@igualdad.gob.es
Autonomia-Erki dego guztiek doako zerbitzu espezializatuak eta konfidentzi al ak dituzte, talde juridiko batekin. 016ra deitzen baduzu, baliabide egokienari buruzk o informazi oa emango dizute.

DESGAITASUNA DUTEN EMAKUMEENTZAT
TELESOR zerbitzua (http://www.telesor.es)
SVISUAL zerbitzua (http://www.svisual.org)
08: 00etatik 22: 00etara (egunero)
Zerbitzu hau 52 hizkuntzatan ematen da, eta desgaitasun egoeretara egokitutak o bideo interpretazioko zerbitzua eskaintzen da.

ESKURA DAUDEN BALIABIDEAK

LARRIALDIETARAKO ZENTROAK
ETA HARRERA-ETXEAK DAUDE
Zure etxebizitza utzi behar baduzu, Autonomia-Erkidego guztietan joan zaitezk e haietara. L aguntza eskatzen duzunean, adi erazi al di baterako ostatu
segurua behar duzula. Zure ardurapean adingabeak badituzu , AutonomiaErkidego guztiek dituzte zure seme-alabentzako bizitoki egokituak.

ANIMALIENTZAKO ESPAZIO SEGURUAK
Gainera, animalia bat zure ardurapean baduzu, jakin ezazu harentzak o zerbitzu bat ere badagoel a.
673765330
Animalientzak o gune seguruak

ATENPRO ZERBITZUA (Genero-Indarkeriaren Biktimei Arreta eta Babesa emateko
zerbitzua)
Informazi oa zure herriko Udaletxean
ATENPRO ZERBITZUA
900 22 22 92
Gainera, Genero Indarkeri aren aurkako Gobernu Ordezkaritzak 2021ean egindak o "Indarkeria matxistaren biktimentzako eskubideen gida" 7 kontsulta dezakezu.
Genero-indarkeriaren aurkako Gobernu Ordezkaritza
Informazi o gehiago nahi izanez gero, kontsultatu zure webgunea:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/in stituciones/delegacion Gobiern o/h ome.htm

Sexu-indarkeriarekiko baliabideak
Deitu 016ra eta eskatu informazi oa zure Autonomia -Erki degoan edo udalean sexu-indarkeri aren
biktimei eta bizirik atera direnei arreta emateko zerbitzu espezializatuari buruz.
Informazi o hori WhatsA pp bidez edo posta elektronik oz ere eska dezakezu.
016
600 000 016 (WhatsApp)
016-online@igualdad.gob.es
7 https://v iolenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/derechos/docs/guiaderechos.pdf
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HITZ EGIN
DEZAGUN INDARKERIA
MATXISTAZ

30

Nola jokatu jakiteaz gain,
informazio gehiago izan
nahi duzu indarkeria
matxistari buruz?

HITZ EGIN DEZAGUN INDARKERIA MATXISTAZ

Zer jakin behar dut indarkeria matxistari buruz?
Indarkeria matxi staz ari garenean, bik oteki dearen edo bik oteki de ohi aren eremuk o genero i ndark e riaz harago doan indarkeri a kontzeptu batez ari gara, sexu-indark eri az ere ari gara.
Genero-indarkeria diskriminazioaren, desberdintasun egoeraren eta gizonek emakumeekiko dituzten botere harremanen adierazpena da, eta emak umeen gai nean gauzatzen da haien ezk onti de
di renek edo i zan direnek , edo haieki n antzek o af ekti bitate harremanen bi dez l otuta daudenek edo
egon direnek, nahiz eta elkarrekin bizi ez.
Sexu-indarkeriak sexu-izaerako edozein ekintza dira, edozein eremu publiko edo pribatutan bizitza
sex ual aren garapen ask ea bal di ntzatzen edo bai mentzen ez duena, del a bik oteki dearengan edo bi kotekide ohiarengan, dela bikotekide ohiarengandik kanpo, eremu digitala barne.

Ez die emakumeei bakarrik eragiten!
Genero-indarkeriaren biktimez ari garenean, bikotekidearen edo bikotekide ohiaren eskutik indarkeria jasaten duten emak umeei buruz ari gara, bai na baita emak umeen seni deak edo hurbilek oak
di ren adi ngabeei buruz ere. Emak umeen aurk ak o i ndark eri a modurik ok errenetako bat da, bi kari oa
deri tzona, non adi ngabeak erabiltzen diren emak umeari ahalik eta k alte gehi en eragitek o. Zuzeneko
genero-indarkeria mota bat da.
Halaber, sexu-indarkeriak dira, beharbada, Espainiako gizartean egiten diren giza eskubideen
urraketarik ohikoenetako eta ezkutuenetako bat, eta berariaz eta neurriz kanpo eragiten diete
emakumeei eta neskei, baina baita mutilei ere.
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HABLEMOS DE VIOLENCIA MACHISTA

Pentsa dezakezu arazoa ez dela ohikoa, baina jakin ezazu Espainian
bizi diren 16 urtetik gorako emakume guztien artean:

▶

57,3%
▶

2.905.489

2 emakumetik 1ek indarkeria
jasan du bizitzan zehar,
emakume izateagatik.

14,2k gaur egungo edo iraganeko
bikotekideren baten indarkeria
fisikoa eta/edo sexuala pairatu
du bizitzako uneren batean.

emakume

▶

374.175
emakume

▶

96,9%

% 1,8ak bikotekideren baten
indarkeria fisikoa eta/edo
sexuala pairatu du, gaur
egun edo iraganean, azken 12
hilabeteetan.

Gaur egungo edo iraganeko
bikotekideren baten indarkeria fisikoa
eta/edo sexu-indarkeria jasan duten
emakumeen % 96,9ak adierazi du
indarkeria psikologikoren bat ere
pairatu duela (emozionala, kontrola,
ekonom ikoa edo beldurra).
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Zer motatako indarkeria matxistak daude?
Nola identifika ditzaket?
Ez da eraso fisikoetara mugatzen
INDARKERIA FISIKOA*
Emak umea jo, ostik oak eman, erre, hel du, atxi murk atu, bultzatu, zapl aztek oak eman, il etik
tira egi n, hozk a egi n, arreta medik oa uk atu edo alk ohol a edo drogak kontsumitzera behart zen du, bai eta beste edozein indar fisiko erabili ere. Jabetzari kalteak eragin diezazkioke.

SEXU-INDARKERIA
Edozei n eremu publik o edo pri batutan, eremu di gital a ba rne, sex u-bi zitzaren garapen askea baldintzatzen duen edo onartzen ez den edozein ekintza sexual.

INDARKERIA EKONOMIKOA*
Beste pertsona batekik o mendek otasun fi nantzari oa l ortzean edo lortzen saiatzean datza,
horretarak o bere bali abi de fi nantzari oen gai nek o erabatek o k ontrola mantenduz, hai etara
iristea eragotziz eta lan egitea edo eskolara joatea debekatuz.

INDARKERIA PSIKOLOGIKOA*
Larderiaren bidez beldurra eragitea; pertsona bati, haren bikotekideari edo seme-alabei
kalte fisikoa eragiteko mehatxua egitea, edo pertsona horren maskotak eta ondasunak
suntsitzea; pertsona bati tratu tx ar psik ol ogik oak ematea, edo l agunengandik , f amiliaren gandik , esk olatik edo l anetik i solatzera behartzea. H ai nbat al daera izan di tzak e, hala nola
emozi onala, pertsona baten autoesti mua etengabek o kri tik en bi dez txiki tzean, bere gaita sunak gutxiestean eta iraintzean datzana…

INDARKERIA DIGITALA
Tek nol ogi a di gital en, sare sozi alen edo Interneten bi dez gauzatzen den genero -i ndark eria
mota bat da. H orien artean, zi berjazarpena da ezaugarri etak o bat. Ask atasuna mugatzek o
modu bat da, harreman afektiboa duten edo izan duten gizonen eta emakumeen artean
domi nazi oa eta harreman desberdi nak sortzen dituena. Era berean, bik ti ma menderatzea
dakar, pribatutasunari eta intimitateari eragiten dieten estrategia umiliagarrien bidez, haren irudi publikoari eragiten dion kalteaz gain.
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BIOLENTZIA BIKARIOA
Erasotzaileek beren seme-alaben aurka erabiltzen duten indarkeria mota bat da, bikotekideei edo bikotekide ohiei min egiteko helburu bakarrarekin. Bikotekide ohiei eragiten
zaien indarkeriarekin jarraitzeko seme-alabak erabiltzea indarkeria matxistaren modurik
muturrekoenetako bat da. Batzuetan, tratu txarrak ematen dituztenek seme-alabak hiltzen dituzte. Indark eri a hedatua eta ezkutua da.

* Iturria: NBE EMAKUMEAK8

Zergatik behar zaitugu?
Zergatik da garrantzitsua zure erantzuna?
Izan ere, indarkeria matxista ez da gai pribatu bat, baizik eta guztiok, gizartea zein erakundeak ,
interpelatzen gaituen gai bat.
Helarazi nahi duguna da gizarte gisa ez dugula inolako indarkeriarik onartzen. Berdin zaigu zer motatako bizitzan gertatzen den. Indarkeria matxistaren aurrean, ez begiratu beste alde batera.
Lehen mailako arazo soziala da, giza eskubideen urraketa, eta, gainera, delitu publikoa da, polizia
operadoreek eta operadore juridikoek ofizioz bilatzen dutena, laidotuak salaketarik jarri ez arren.

Zuretzat, honaino iritsi zarenez, hau oso garrantzitsua da
Kontuan izan behar duzu i ndark eri a matxistak o egoera bateti k ateratzea zail a dela emak ume ask o rentzat. Faktore ugarik eragiten dute bik ti ma batek erasotzail earekik o l otura haustea. G ehi enetan
laguntza profesional a edo laguntza emozional a behark o du horretarak o.
Erasotzaile batek i ndark eri a matxi sta erabiltzen duen moduak eragi n zuzena du bikti maren gan, eta
erabakiak hartzea zailtzen duten sentimenduak eta emozioak sortzen ditu, hala nola lotsa, erruduntasuna, bel durra, bel durra, antsietatea, ikasitak o babesgabetasuna, blokeoa, segurtasuni k eza,
nahasmendua eta abar. Suntsik eta prozesu bat da, eta arazo psik ol ogik o l arri ak sortzen ditu tratu
txarren ondorioz.
Beste batzuetan, emakumeek ez dute irteera aukerak ezagutzeko informazio egokirik, eta uste
dute ez dela posible izango.

8

(https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence )
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Horregatik, biktimari sinestea eta laguntzea izan daiteke seguru egoten laguntzeko faktorerik
garran tzi tsu en a . Zure i nplik azi oa erabaki garri a izan daiteke i ndark eria egoerati k ateratzek o behar den i ndarra izan dezan. Pertsona batzuen ustez, i ndark eri a matxi sta egoera batetik ateratzeko
bi de bak arra dago: sal ak eta bat jartzea edo polizi areki n eta/edo G uardia Zi bilareki n harremanetan
jartzea. H al a ere, oso bi de garrantzitsua i zan arren, baliabi de eta profesion al u gari daude (psik ologoak , gizarte-l angileak , gi zarte -hezitzaileak , abok atuak , osasun -langil eak , etab.), eta hori en l ana
funtsezkoa da lotura hausteko eta berreskuratzeko prozesuan laguntzeko.
Batzuetan, irteteko eta erreparatzeko prozesua zaila eta frustragarria ere izan daiteke biktimarekin
dagoen pertsonarentzat, baina gogoratu zure erreakzioak eta zure konpromisoak bizitzak salba
ditzaketela eta indarkeria matxistarik gabeko ingurune bat sor dezaketela.
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Indarkeria matxista ez da arazo pribatua, ez zaie
emakume jakin batzuei gertatzen edo etxean bakarrik
gertatzen. Gure herrialdeko emakume gehiengehienei eragiten die, eta forma ugari ditu.
Egiturazko arazo bat da, giza eskubideen urraketa
bat. Horretarako, lehenik eta behin, politika publiko
indartsuak behar dira, indarkeria geldiarazteko, biktimen
eskubideak aitortzeko eta baliabide bihurtzeko.
Bigarrenik, gizarte osoaren inplikazioa: pertsona bakoitza
indarkeriaren aurka borrokatzeko eragile aktiboa izatea,
indarkeria antzematen lagunduz eta biktimei lagunduz.
Honaino iritsi bazara, eskerrik asko
gida hau irakurtzeagatik.
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