
INDARKERIA
SEXISTARENaurka

Gizarte Zerbitzuak, zure alboan



KONTZIENTZIATU GAITEZEN

...jotzeko mehatxu egin al dizute edo jo al zaituzte?

...sexu harremanak izatera behartu al zaituzte?

...zure familiarteko edo lagunarteko harremanen kontra al daude?

...lan egitea edo jardueraren batean parte hartzea debekatzen al dizute?

...iraintzen, umiliatzen edo kritikatzen al zaituzte edo 

laidoztatzeko asmoz hitz egiten al dizute?

...zure gauzak txikitzen al dituzte?

...nahi ez duzun zerbait egitera behartzen al zaituzte?

EMAKUME izateagatik...



Irungo Gizarte Zerbitzuak osatzen dituen lantaldea zure 
esanetara dago. Lagundu egingo dizugu, eta eskura dituzun 
doako zerbitzu eta laguntza ekonomiko guztien berri emango 
dizugu.

Urdanibia Plaza, 6
(Ospitale Zaharra)

943 50 53 57
943 50 53 58

Galdera horietakoren bati BAIETZ erantzuten badiozu,
indarkeria sexistaren biktima izaten ari zara.

Beldurra, zalantzak, antsietatea...
deitu edo eskatu hitzordua

KONTZIENTZIATU GAITEZEN



FISIKOA
Bultzatzen bazaituzte, iletik 
tiratzen badizute, zaplaztekoa 
ematen badizute, ziztatzen 
bazaituzte, txistua botatzen 
badizute, paretaren kontra 
botatzen bazaituzte, abortuak 
eragiten badizkizute, erretzen 
bazaituzte... INDARKERIA DA.

PSIKOLOGIKOA
Iraintzen bazaituzte, umiliatzen 
bazaituzte, gutxiesten 
bazaituzte, guztiaren errua 
botatzen badizute, telefonoz 
ari zarenean zure 
konbertsazioak entzuten 
badituzte, zoro edo ergel edo 
ezdeustzat hartzen 
bazaituzte... INDARKERIA DA.

SOZIALA
Zure familiarteko eta 
lagunarteko harremanak 
kontrolatzen badituzte, 
jendarteko ekitaldietara joatera 
behartzen bazaituzte, ez 
badizute uzten lan egiten edo 
ikasten... INDARKERIA DA.

EKONOMIKOA
Ekonomikoki kontrolatzen 
bazaituzte, txartela atxikitzen 
badizute, ondasunak saltzera 
behartzen bazaituzte, ez 
badizute uzten dirua nola 
banatu erabakitzen parte 
hartzen... INDARKERIA DA.

INDARKERIAZ ARI GARA



Lan edo irakaskuntza arloko edo antzeko esparru bateko harremanetan 
nahi izan gabe emakumearen duintasunari erasotzeko eta/edo haren 
kontra hura beldurtzeko, apaltzeko, umiliatzeko edo iraintzeko giroa 
sortzeko hartzen den jokabide hitzezko, hitzik gabeko edo �siko sexuala... 
SEXU JAZARPENA DA.

Indarkeria edo larderiarik gabe baina onespenik gabe eta behartuta eta 
mehatxuak edo xantaia erabilita gertatzen den kontaktu sexuala (ukituak, 
zirriak, etab.)... SEXU ABUSUA DA.

Indarkeria edo larderia erabilita gertatzen den kontaktu sexuala... SEXU 
ERASOA DA.

INDARKERIAZ ARI GARA

Indarkeria sexista da emakumeek emakume izateagatik
 jasaten dutena, eta haien gaineko kontrola eta haien 

menderakuntza iraunaraztea du helburu.

Indarkeria ere bada



NOLA BABESTU ZAITEZKE?

Sexu indarkeria, jazarpen edo abusu egoeretan, 
eskatu laguntza.

Ikasi buruz edo idatzi laguntza eman diezazuketen pertsonen 
telefono zenbakien zerrenda, eta sartu Poliziarena.

Hartu gogoan non dauden etxetik alde egin beharko bazenu 



hartu beharko zenituzkeen dokumentuak, edo gorde kopia 
bat kon�antzazko norbaiten etxean.

Azaldu seme-alabei obeditu egin behar dizutela alerta 
abisua ematen baduzu, eta irakatsi laguntza eskatzen eta 
babesten.

Sortu kode edo seinaleren bat, larrialdi egoeran senideei, 
lagunei, bizilagunei bidali beharko bazenie laguntza eska 
dezaten.

Etxean bazaude eta arriskuan zaudela sentitzen baduzu, egin 
honakoa:

Gerturatu arriskurik gabe atera zaitezkeen leku batera.

Ez joan sukaldera, bertako gauzek min egin diezazukete-eta, 
ezta komunera edo logeletara ere, giltzaperatuta gelditu 
zaitezke-eta.

Erasotzailea bere onetik aterata badago, saiatu etxetik 
ateratzen.

Ezin bazara atera etxetik, saiatu lasaitzen.

NOLA BABESTU ZAITEZKE?



Indarkeria 
Salatzea
Salaketa jarri nahi baduzu, jo epaitegira edo Ertzaintzarengana.
Ezinbestekoa da legedia ustezko erasotzaileari esesteko.

Salatu indarkeria mota oro: eraso �sikoak, sexualak, psikologikoak; 
jazarpena; abusua.

Zehatz-mehatz kontatu zer gertatu den, beste inoiz gertatu den eta 
beste inori (adibidez, seme-alabei) eragin dion.

Erasoak lesioak eragin badizkizu eta ospitalera joan bazara, aurkeztu 
txosten medikoa salaketa jartzen duzunean.



OHAR GARRANTZITSUA: Sinatu aurretik, irakurri salaketa, eta 
ez sinatu gertatutakoa ez badu jasotzen zuk azaldu bezala.
Egiaztatu kontatu duzun guztia jasotzen duela.

GOGOAN IZAN: Eskatu salaketaren kopia bat. 

NOLA BABESTU ZAITEZKE?NOLA BABESTU ZAITEZKE?



Lesio �sikorik baduzu, joan osasun etxe 
batera, azterketa mediko osoa egitera. 
Kontatu ahalik eta argien zer gertatu den, 
eta eskatu lesioen partean jasotzeko.
Ahal baduzu, joan kon�antzazko norbaitekin. 
OHAR GARRANTZITSUA: Eskatu txosten 
medikoaren kopia bat.

Kontatu zer gertatu zaizun oso hurbileko 
pertsonei, beren lekukotasuna balio 
handikoa eta frogagarria izan daiteke-eta 
epaiketarik badago.

Lesio �sikorik izan edo ez izan salatu 
ditzakezu tratu txarrak Ertzaintzaren edo 
Udaltzaingoaren aurrean edo guardiako 
epaitegian.

Emakumea bazara eta indarkeria sexistari aurre egin 
behar badiozu, jo Gizarte Zerbitzuetara.

ZER EGIN DEZAKEZU?



Sexu erasoa egiten badizute, ez garbitu 
eta ez aldatu arropa.

Joan ospitalera.

Lehenbizi Ertzaintzara edo 
Udaltzaingora jotzea erabakitzen 
baduzu, ospitalera lagunduko dizute 
agenteek, eta epaitegiari abisatuko 
diote.

INOLA ERE ez joan erasotzailearekin osasun etxera, 
komisariara, aholkularitza bulegora... Joan senide, lagun, 
bizilagun batekin, erasotzaileak ezin kontrolatzeko zer 
informazio ematen duzun.
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Sexu erasoa

ZER EGIN DEZAKEZU?



NOLA LAGUNDU 
DIEZAZUKEGU?
Udaleko Gizarte Zerbitzuetako kideok babesa, 
orientabidea eta gizarte baliabideei buruzko 
informazioa emango dizugu, eta zerbitzu hauek 
eskainiko dizkizugu:

Doako aholkularitza juridikoa, zer 
eskubide dituzun jakin dezazun eta erabili 
ahal izan ditzazun

Doako laguntza psikologikoa

Laguntza ekonomikoak

Behar baduzu, zuretzako eta 
seme-alabentzako aldi baterako ostatua 

LARRIALDIAK  
EMERGENCIAS 
   112 

ERTZAINTZA KOMISALDEGIA
COMISARIA ERTZAINTZA 
Salis Hiribidea z/g       943 53 88 60

UDALTZAINGOA
POLICIA LOCAL
Juan Thalamas Labandibar, 21       092

GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES 
Urdanibia Plaza, 6    
   943 50 53 57 - 934 50 53 58

GIZARTE LARRIALDIETARAKO FORU ZERBITZUA
SERVICIO FORAL DE URGENCIAS SOCIALES
Avda. Tolosa 121 (Donostia)       943 31 70 10

Pide ayuda
Laguntza ezkatu


