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AURKEZPENA ETA HELBURUAK

Laneko jazarpena arazo psikosoziala da eta gero eta onartuago dago, batetik, lan-eremura ere iristen 
dela eta bestetik, ondorio larriak eta konplexuak ekartzen dituela. Egoeraren biktimatzat hartzen den 
langileari ez ezik, laneko erakunde osoari ere kalte egiten die eta beste eremu batzuetara ere ekartzen 
ditu ondorioak. Lanean jazarpen-prozesu sistematiko eta ohikoa esperimentatzeak (psikologikoa, se-
xuala, sexuagatikoa edo indarkeria fisikokoa) babesgabetasun-egoeran jartzen du biktima eta desoreka 
larriak ekartzen dizkio osasun fisikoan eta emozionalean, biktimaren duintasunari eragiten dio eta deso-
rekak ekartzen dizkio laneko eta gizarte-familia ingurunean. Beraz, erantzun egokia eman behar zaio, 
aurretiaz behar bezalako plangintza eginda.
Esku-hartze sozialeko erakundeetan laneko jazarpena desagerrarazteko helburuarekin, eskuliburu hau 
hiru kapitulutan (indarkeria fisikoa, jazarpen psikologikoa eta jazarpen sexuala edo sexuagatiko jazar-
pena) dago egituratuta eta hor daude zehaztuta prebenitu beharreko jokabideak zein diren eta pre-
bentzioa lortzeko eta laneko jazarpen-jokabideak jasan dituztenek, hala dagokionean, aurkeztu nahi 
dituzten salaketa edo erreklamazioei bide emateko neurri zehatzen berri ere ematen du. Horretarako, 
ikerketarako prozedurak ezarri dira eta jokabide horietako bat salatzean jarriko dira abian; prozedu-
ra horretan, konfidentzialtasuna langile kaltetuen eta prozesuan parte hartuko duten pertsona guztien 
nortasuna babestea bermatuko da. Esku-hartze sozialeko erakunde bakoitzak bere behar eta/edo egoe-
retara egokitu ahal izango du eskuliburu hau, bakoitzak bere erakundean jazarpen-egoerak eteteko 
hartutako konpromisoa bete dezan. 
Eskuliburu honen asmoa esku-hartze sozialeko erakundeen artean laneko jazarpeneko edozein gertae-
ra, edozein duela ere agerpena, desagerrarazteko eta zigortzeko konpromisoa sustatzea da, lantokiak 
jazarpenaren aurrean espazio seguruak izan daitezen. 
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1. LANEKO JAZARPENAREN ESKULIBURUA
1.1 SARRERA

Laneko jarduera batzuetan, segurtasunari eta osasunari eragin diezaiekeen arriskuak izaten dituzte langi-
leek; jatorria enpresa edo erakundetik kanpo duten arriskuak, hain zuzen. Horien artean daude, adibidez, 
kanpoko indarkeria-egoeretatik sortzen direnak. Gero eta ohikoagoa den lan-arriskutzat du Laneko Segur-
tasun eta Osasuneko Europako Agentziak eta INSHTren Laneko Baldintzen VI. Inkesta Nazionalak, berriz, 
nabarmentzen du lanean, kanpoko indarkeria fisikoko egoerek langileen % 3,8ri eragiten diela. 
Bizkaiko ekintza eta esku-hartze sozialerako 2015-2017rako hitzarmen kolektiboaren 63. artikuluaren ara-
bera, pertsona orok du tratu adeitsua, begirunezkoa eta duina jasotzeko eta lanean dagozkion oinarrizko 
eskubideak zainduak izateko eskubidea.
Indarrean den hitzarmenaren helburuen artean daude langileen artean berdintasuna eta bazterkeriarik 
ez izatea lortzeko politikak sendotzea eta arazo horren inguruko hausnarketa kolektiboa ere sustatzea. 
Profesionalen laneko baldintzak hobetzeko eta langileen segurtasunari eta osasunari lotutako babes maila 
handitzeko beharra dago, ez da nahikoa kalte fisikoa eta osasun psikikoa galtzea eragin dezaketen arris-
kuen inguruko prebentzioa eta babesa zaintzea.
Lanaren Nazioarteko Erakundearen arabera, erasoak edo indarkeriazko ekintzak jasateko arriskurik han-
dieneko lanbideak pertsonekiko harremanetatik datozenak direla; izan ere, horietako batzuk modu sus-
magarrian, arraroan edo indarkeriaz ager daitezke. Jokabide horiek arriskutsuak izan daitezke pertsonen 
osasunerako eta segurtasunerako.
Erasoen jatorria, askotan, arrisku-faktore hauetan egoten da: langile bakarreko lanpostuak, langile-fal-
ta, jende gehiegi itxarote-geletan eta/edo espazioa gaizki diseinatuta egotea, arreta jasotzeko denbora 
gehiegi zain egon behar izatea, izapideei lotutako burokrazia, eraso-egoerei lotutako prebentzioan eta 
jardueretan prestakuntza-falta, segurtasun-neurririk ez izatea edo neurri horiek gabeziak izatea, zail-
tasunak dituzten pertsonekin lan egitea (egoera hauetatik etorritako arazoak: buruko gaixotasunak, al-
koholaren/drogen kontsumoa, pertsona bortitzak/erasokorrak, hezkuntza, gizarte eta ekonomia arloetan 
gabezia larriak dituzten pertsonak edo familiak eta abar), urgentzia/larrialdi sozialeko egoeretako arreta, 
prebentzio-neurrietan eskasia, erasoak jasatearen arriskuaz profesionalek kontzientzia txikia izatea.
Indarkeriazko gertaerek inpaktu psikiko eta emozional handia ekartzen diete profesionalei, haien osotasun 
moralaren aurkako erasoa baitira eta, beraz, baita giza eskubideen kontrako eraso ere. Erasoak laneko 
inguruneaz haragoko ondorio larriak sor ditzake eta ondorio horiek bizitza pertsonalari eta familiako bizi-
tzari ere eragin diezaiekete: laneko estres kronikoa, laneko errendimendua txikitzea, trauma ondorengo 
estresaren sindromea, antsietatea, depresioa, ondorio fisikoak edo heriotza. Horregatik, neurri egokiak 
hartu behar dira indarkeria-egoerak prebenitzeko. 
Eskuliburu honen helburua prebentzioa eta informazioa eskaintzea dira eta eskuliburua erreferentziazko eta 
babeserako tresna izatea nahi dugu. Hemen dago zehaztuta eraso bat zer den eta langileontzako eraso-modu 
arriskugarrienak, gehien jasaten ditugunak, zein diren eta langileen lana hondatu eta herritarren eskubideak 
urritzen dituzten gertaerak ekiditeko lanetan inplikatutako eragileentzako proposamenak ere jaso ditugu.

1.2 XEDEA

· Laneko indarkeriazko egoerak identifikatzea eta kuantifikatzea.
· Berehalako ekintzak eraso-egoeretan eta erasoa gertatu ondoren.
· Indarkeriazko gertaera gehiago gertatzea saihesteko eta/edo ekidin ezin denean langileek jasaten du-

ten eragin negatiboa minimizatzeko neurri zuzentzaileak hartzea.
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1.3 DEFINIZIOAK

LANEKO INDARKERIA boterea gehiegikeriaz erabiltzearen adibide bat da eta helburua bestea baz-
tertzea edo azpiratzea izaten da. Eraso fisiko, jazarpen sexual edo indarkeria psikologiko gisa ager 
daiteke eta bertikalean (gorantz edo beherantz) zein berdinen artean gerta liteke. Lan egiten dutenen 
osasunari eta ongizateari eragiten die. Giza eskubideen eta laneko eskubideen urraketa da.
KANPOKO INDARKERIA FISIKOA lantokian zerbitzuak eskaini arren, enpresaren zerbitzuen erabil-
tzaile direlako edo beste arrazoiren bat medio, han egoten diren pertsonek egindakoa da. Hor sar-
tzen dira pertsona horiek lantokian duten presentzia eta jokabidea legez kontrakoa eta delituzkoa 
izaten den kasuak ere.
INDARKERIA FISIKOA: Indarkeria fisikoko ekintza, kolpe, bultzada, ostiko eta abarren bidez gauzatua 
eta langile batek lanean ari dela jasandakoa, bai lesioa eraginda, bai eragin gabe.
HITZEZKO ERASOA ETA MEHATXUZKO JOKABIDEAK: Larderiazko ekintza eta langilearen, haren familia-
ren edo ondasunen osotasun fisikoari eta/edo psikikoari lotutako arriskuak ekar ditzakeena.

1.4 JARDUTEKO PROZEDURA

Berehalako ekintzak indarkeriazko egoeretan edo langileek eginiko erasoak izan litezkeenean.
Aurrez jokabide desegokiak izan dituzten erabiltzaileei edo erabiltzaile gatazkatsu edo haserretu bati 
arreta eskaintzen zaien testuinguruetan indarkeria, eraso edo mehatxuzko jokabideak izan daitezkeen 
egoeretan, jarduteko prozedura hau erabiliko dugu:
· Garrantzitsua da lasai egotea, egoerari eusten saiatzea; saiatu modu aktiboan eta lasai entzuten eta bilatu 

bat egiteko puntuak, hitz egin zuzen, adeitsu eta profesionaltasunez.
· Erakutsi egoeraren inguruko interesa eta utzi tentsio emozionala askatzen, eman informazioa argi eta 

labur. 
· Eman informazioa kexak, iradokizunak eta erreklamazioak aurkezteko prozesu guztietan dauden bi-

deen inguruan. Aitortu, era berean, zuk eta erakundeak dituzuen gabeziak eta amaitzeko, adierazi, 
gure esku dagoen guztia egingo dugula, baina ez eman itxaropen faltsurik.

· Saiatu hitzezko eraso edo probokazioei EZ erantzuten, ez iraindu eta, batez ere, ez egin aurre eraso-
tzaileari. Partekatzen diren puntuak bilatu eta egoera beste modu batean bideratzea da kontua.

· Hartu neurriak, ez eduki moztu edo zulatu egiten duten objektuak edo objektu sendoak erasotzaileak 
hartzeko moduan. Lantokian lanerako behar badira, giltzapean gorde behar dira eta giltza haren beha-
rra duten langileek bakarrik jakingo duten lekuan gorde. 

· Saiatu segurtasun-distantzia egokia uzten edo irteerako atetik gertu jartzen, behar izanez gero, ihes 
egiteko. Beti utzi behar da irteteko bidea zabalik eta ez utzi bortitz jarritako pertsonari gure eta atea-
ren artean jartzen.

· Beharrezkoa irudituz gero, eskatu laguntza, baina komeni da lanorduetan, hala eskatzen duten egoe-
retan, norbait inguruan izatea, indarkeriazko egoera minimizatu eta behar izanez gero gertatutakoa-
ren lekukoak izateko. 

· Egoera ezin duzula kontrolatu sentituz gero, eten egiten ari zaren jarduera, eman elkarrizketa amai-
tutzat eta lagundu pertsonari ateraino, lasai.

Aurreko urrats horiek egin arren egoera kontrolatzea ezinezkoa bada, jakinarazi berehala hierarkian 
gainetik duzunari edo arduradunari komunikazio-bide isil batetik, erasotzailearen erreakzioa ekidite al-
dera. Horrelako sistemarik ez badago, profesionalak ez ditu erabili behar erasotzailea joan baino lehen, 
erasotzailearen indarkeria ekidite aldera. 
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Eraso-egoera batean jarraitzeko urratsak: 
Hierarkian gainean dagoenak, lehenik eta behin, gertaeren erantzulea identifikatu behar du eta, ondo-

ren, agindu argi eta zehatzak eman inplikatutakoei, urrats hauen bidez:

1.  Eskaini berehalako babesa pertsona erasotuari. 

2. Deitu entitateak kontratatutako segurtasun-zerbitzura edo 112 larrialdietako zenbakira eta eskatu 

berehalako kanpoko laguntza: Indarkeriazko egoerak bere horretan jarraitzen badu, deitu segurta-

sun-indarrei (Ertzaintza, Udaltzaingoa...) eta esan etortzeko lantokira edo gertaeraren lekura.

3.  Deitu osasun-langileei 

4. Deitu zentroko arduradunari, zuzendariari, buruari edo goikoari. 

5. Bete Erasoak Jakinarazteko Erregistroa eta sina dezala gertueneko arduradunak, min hartutako per-

tsonak eta lekukoek, halakorik balego behintzat (1. ERANSKINA). 

6. Prestatu txosten bat erasoa jasan duenarekin batera eta izan dadila ahalik eta zehatzena. Idatzi 

egoerari eta gertaerei buruzko datuak edo eginiko adierazpenak.

7. Deitu prebentzioko ordezkariei, etorri eta gertatutakoari buruz datuak jaso eta dagozkion ekintzak 

egin ditzaten.

Erasoak lesio fisikoak edo psikikoak ekarri baditu: 
Eraman langilea berehala ospitaleko larrialdi-zerbitzura edo langilearen erreferentziazko mutualitatera 

eta bete osasun-txostena eta lesioen partea. Garrantzitsua da gertatutakoa izapidetzea eta lantokian 

jakinaraztea. Horretarako, osasun-txostena eta lesioen partea ere erantsi eta kopia mutualitateari edo 

sendagileari aurkeztu behar zaio. 

Ez da ahaztu behar Prebentzio Zerbitzura ere jotzea. Han ere osasun-txostena, lesioen partea eta hie-

rarkian goikoak gertaeraren datuak jasotzeko betetako orria aurkeztu behar dira. Prebentzio Zerbitzuak 

ere txosten bat igorriko du langilearen osasun-egoeraren inguruan asistentzia osoa eskaintzeko (medi-

koa, psikologikoa eta errehabilitaziorakoa). 

Langileak salaketa partikularra jarriko du polizia-etxean eta lesioen partea ere aurkeztuko du. Indarke-

riazko gertaera hitzezko erasoa izan bada eta lesiorik izan ez bada, horren berri ere eman egin behar da. 

Eta azkenik, prebentzioko ordezkariak salaketa jarri behar du Lan Ikuskaritzan eta lehen aipatutako do-

kumentazioa aurkeztu.

Gertaeraren ondorengo esku-hartzeak laneko indarkeriaren ondorioak ahalik eta txikienak izatera eta 

indarkeria hori etorkizunean berriro ez gertatzera bideratuta egin behar dira. Esku-hartzeak biktima-

ri ez ezik, erasotzaileari, lekukoei eta indarkeriazko gertaera edo jokabidearen eragina zuzenean edo 

zeharka jasan duten gainerako langile guztiei zuzenduta egin behar dira.

Erasotzailearekiko hartu beharreko neurriak 
Indarkeriazko egoeretan, idatzizko ohartarazpena jasoko du erasotzaileak, adieraziko zaio indarkeria 

hori gaitzetsi egiten dela eta dagozkion betebeharrak bete ditzala eskatuko zaio (zerbitzuak elkarrekiko 

adeitasunez, konfiantzaz eta begirunez erabiltzea eta abar). Kalte-ordainen eskaera ere egingo da (ai-

patutako langileen aurka lehenago egindako arau-hausteetan lantokiaren kalte-ordainak ere eskatuko 

dira). Eta erasotzailea zigortzeko neurri gisa, arreta eskaintzen dion profesionala edo zentroa aldatzea 

ere aztertuko da.
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1.5. PREBENTZIO NEURRIAK

Lanaren antolaeran hartu beharreko neurriak
Lantokietan, langileek etengabe izaten dute zuzeneko harremana erabiltzaileekin; batekin edo batekin 
baino gehiagorekin aldi berean. Zenbait iradokizun gauza daitezke denbora hobeto kudeatzeko, langi-
leak gehiegizko lanagatik larritu ez daitezen eta erabiltzaileak, arreta jasotzeko izan dezaketen atzera-
penagatik, urduritu ez daitezen. 
Batzuetan, ezin izaten dira itxarote-denborak laburtu erabiltzaileen egoerak konplexuak izaten direla-
ko eta arreta behar dutelako, baina gainerako egoeretan labur daitezke itxarote-denbora zeinu argi eta 
ikusgarriak erabiliz eta erabilerraztasuna ziurtatuz. 
Erabiltzaileen joan-etorria eta hitzorduen plangintza beharretara eta baliabideetara egokitu behar dira, 
jendea pila ez dadin.
Langileei dagokienez, laneko prozedura eta sistemen inguruko informazio egokia eman behar die enpre-
sak eta ziurtatu egin behar du plantillako mailak egokiak direla zeregin eta eguneko une bakoitzerako. 
Ez da ahaztu behar, halaber, arrisku altuko lanpostuak langileen artean txandakatzea komeni dela per-
tsona batek beti arrisku bera izan ez dezan eta arrisku bereziko zereginetarako pertsona kopurua bikoiz-
tea ere komeni da. Egokia da gorabeheraren bat denean zer egin eta nora joan jakiteko larrialdietako 
prozesu argiak ezartzea (larrialdietako telefonoak...) edo kasu horietan alarma pertsonalak erabiltzea. 
Leku seguruetarako sarbidea dutela ziurtatu behar dute profesionalek; baita altzariak langileak ahalik eta 
seguruen sentitzeko moduan antolatzea eta oztopo arkitektonikoak kentzea ere. Ahalik eta altzari gutxien 
jarri behar da, angelu eta ertz irtenik gabekoak eta, komeni bada, lurrari lotuta egon behar dute. 
Horiez gain, argiztapen eta ikusgaitasun ona izan behar dira eta horiek zaindu ere bai, langileek lanpostua 
utzi edo laguntza eskatu behar badute azkar egin ahal izateko eta erasotzailea identifikatu ahal izateko. 
Komeni da erregistro batean sarrera murriztuko lekuetara sartu nahi duten pertsonak identifikatuta izatea. 
Erabiltzaileek egonaldia egiten duten zentroetan, harrera-plan bat izatea ere komeni da. Eman erraztasunak 
eta aukera erabiltzaileei laneko zentrora pixkanaka egoki daitezen eta horretarako, eman idatziz eta ahoz 
hauei buruzko informazioa: zentroko zerbitzuak, erabilera-arauei eta arretarako eta kontsultetarako ordutegiei 
buruzko informazioa, eskubideen eta betebeharren katalogoa eta bisiten eta erabiltzailearen familiako lagun-
tzaileen inguruko arauak eta jarraibideak. 

Profesionalen prebentzio-neurriak
Zenbait jarraibide aipatuko ditugu hemen. Profesionalok ezin ditugu ahaztu, erabiltzaileak, ahal den 
neurrian, urduri sentitzea eta, hala, posizio deserosoak ekiditeko.  
Hitzezko seinaleak:
• Ekidin liskarra sortzen duen komunikazioa.
• Ez adierazi hitzez mehatxu, behartze edo irainik.
• Ez minimizatu egoera, kexak eta kritikak.
• Ez esan eskaerei ezetz.
• Ez eman informazio okerrik edo benetakoa ez denik.
Hitzezkoak ez diren seinaleak:
• Ez erabili mehatxuzko hizkera eta jarrerak.
• Ekidin kontaktu fisikoa eta gehiegizko gerturatzea.
• Ez inbaditu bestearen espazio pertsonala.
• Ez eutsi denbora luzean begien bidezko kontaktuari.
• Ez egin mugimendu azkarrik eta ez eman bizkarra.
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Lanean indarkeria fisikoa saihesteko beste prebentzio-neurri batzuk
Lan-arriskuak prebenitzeko legeak, 19. artikuluan, “Langileen prestakuntza” izenburupean  hau ezar-
tzen du: “enpresaburuak langileei prestakuntza teoriko eta praktiko nahikoa eta egokia jasotzea ber-
matzeko betebeharra du...”, espezifikoki haien lanpostuari lotutakoa. Horregatik, beharrezkoa da lan-
gileen prestakuntza sustatzea kanpoko indarkeria nola kudeatu ikas dezaten eta prestakuntza horretan 
zenbait alderdi landuko dira, hala nola egoera zailetarako komunikazioaren oinarrizko printzipioak, era-
biltzaileekiko komunikaziorako trebetasunak, egoera gatazkatsuak kudeatzea, estresa eraginkortasunez 
kudeatzea eta laneko giroa kontrolatzeko jarduerak. Horiez gain, lan-inguruneari buruzko jarraibideak, 
kudeaketa-politikak eta kexetarako prozedurak; langileek, indarkeriazko egoerei aurre egin behar die-
tenean, tresna gehiago izatea da helburua. 
Informazioari eta erregistroari lotutako sistemak funtsezkoak dira indarkeriak arazoak ekar ditzakeen 
lantokiak eta jarduerak identifikatzeko. Indarkeria fisikoa edo psikologikoa osagai duten gertaera guztiak 
komunikatu eta erregistratu behar dira; baita kalterik ekarri ez duten gertaera arinak edo posibleak ere. 
Prozedurak ezarri behar dira laneko indarkeria-kasu guztiak erregistratzeko eta mekanismoak ere eduki 
behar dira kasu horiei erantzuteko. Gertaeren inguruko txostenak aztertu egin behar dira aldizka, lanean 
aplikatzen diren segurtasun-neurriak hobetzeko adierazle izan baitaitezke.
Herritarren artean indarkeria fisikoaren inguruko sentsibilizaziorako eta prebentziorako planak egin 
behar dira, erabiltzaileak kontzientziatu behar dira jendaurrean lan egiten duten pertsonek egiten du-
ten lanaren garrantziaz, sentsibilizazio hori lortzeko kartelak eta liburuxkak prestatuta.
Azkenik, etorkizunean antzeko egoerarik ez izateko moduen inguruko informazioa partekatzera animatu 
behar dira langileak.
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2. INDARKERIA PSIKOLOGIKOAREN ESKULIBURUA 

2.1 SARRERA 

Azken urteetan, eta gero eta gehiago, jatorria laneko ingurunean duten egoera jakin batzuk aztertzen 
hasiak gaude. Hain zuzen, egoera horietan daude langile batzuk eta biktimei min egiteko gaitasun han-
dia dute. Jatorria pertsonen arteko harremanetan duten egoerak dira eta antolaerako baldintzak eta 
bertan dauden faktore psikosozialek elikatu egiten dituzte aipatutako egoera horiek. Espainian, Iñaki 
Piñuelek egin du azterlan epidemiologiko garrantzitsu bat eta erakutsi du jazarpen moralaren preba-
lentzia, Espainian, % 12 ingurukoa dela. Horrek esan nahi du zortzi langiletik batek laneko jazarpena 
jasaten duela lantokian.
Jazarpena ez da noizean behingo gertaera edo gertaera isolatua, baizik egoera iraunkor bat, pixkanakako 
zirikatzea, etsaitasuna, jazarpena eta isolamendua dakartzana eta haren testuinguruan erantzun disfuntzio-
nalak ematen ditu jazarriak eta, ondoren, enpresaren esku-hartzeak etortzen dira, oro har zigortzekoak. 
Hala ere, laneko gatazka bat eta haren ondorioak zehaztea eta jazarpen-egoerak identifikatzea zailagoa 
da denek aho batez adostutako definiziorik ez badago.
Esku-hartze sozialeko erakundeari kostu handia dakarkio zuzeneko nahiz zeharkako jazarpenak; izan 
ere, jazarpenak ez dio langileari behar adina ekoizten uzten, absentismoa azaltzen da, garatzen dituen 
gaixotasun psikiko eta fisikoek gastuak sortzen dituzte eta batzuetan, kaleratutako soldatadunari kal-
te-ordainak ordaindu behar zaizkio. Kostu handia ekartzen du langileen konfiantza- eta motibazio-gale-
rak ere. 
Egoera horiei aurre egiteko tresna bat ezartzeko helburuarekin ezarri da Laneko gatazka edo jazarpen 
moraleko egoeretarako kontziliazio eta/edo ikerketa Protokoloa eta hor dago egituratuta esku-hartze 
sozialeko erakundeen testuinguruko eskaerei lotutako planteamendu sistematiko bat eta hor zehaztu 
dira, halaber, kontziliaziorako eta ikerketarako egin beharreko jarduerak.

2.2 XEDEA

· Protokolo hau langileen artean ezaguna eta errespetatua izateko mekanismoak eta sentsibilizazio- eta 
laguntza-kanpainak ezartzea.

· Jarraibideak ematea lanean jazarpen psikologikoa jasaten duten biktimei, jakin dezaten laguntza non 
eta nola eskura dezaketen.

· Lanean jazarpen psikologikoko kasua izan litekeena “errepresaliarik jasan gabe” jakinarazteko esku-
bidea bermatzea.

· Lanean jazarpen psikologikokoa izan litekeenaren komunikazioa formulatzeko prozedura ezagutaraz-
tea. 

· Gatazka horiekin lotutako estamentuen jarduerak arautzea.
· Biktimei aholkularitza eta laguntza jasotzeko zerbitzuak eskuragarri jartzea. 
· Konfidentzialtasuna bermatzea.
· Erreferentziazko marko bat ezartzea laneko jazarpenarekin lotuta egon daitezkeen lan-egoerak azter-

tzeko.
· Laneko gatazkak identifikatzeko eta konpontzeko prozedura bat ezartzea.
· Aipatutako egoerak ez gertatzeko behar diren prebentzio-neurriak abian jartzea eta, hala badagokio, 

jazarpena desagerraraztera bideratutako neurri zuzentzaile egokiak ere abian jartzea; hor sar litezke 
lanean jazarpen psikologikoa egon litekeenaren susmoa dagoenean biktima babesteko neurriak ere.
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2.3 APLIKAZIO EREMUA

Irabazi-asmorik gabeko erakundeetako langile edo langile-talde guztiei aplikatuko zaie; adibidez, be-
kadunei, praktiketan ari direnei edo boluntarioei, baldin eta gatazkak identifikatzeko eta konpontzeko 
beharra dagoela adierazten badute eta/edo laneko jazarpenaren adierazgarri diren egoeraren bat azal-
tzen duen salaketa idatzia aurkezten badute.

2.4 APLIKAGARRI DEN ARAUDIA

Laneko arriskuen prebentziorako 31/1995 Legea.
Prebentzio-zerbitzuei buruzko 39/1997 Errege Dekretua.
Lantokiko jazarpen eta indarkeriari buruzko Europako Esparru Akordioa.
Prebentziorako Ohar Teknikoa (NTP) 854 Jazarpen psikologikoa lanean: definizioa. 
NTP 891 eta 892 Laneko indarkeriari lotutako gatazkei konponbide autonomoa emateko prozedura.

2.5 DEFINIZIOAK

Mobbinga edo izu psikologikoa pertsona batek edo batzuek beste baten aurka gauzatzen duten 
komunikazioa da, etsaitasunezkoa eta etikarik gabekoa da eta, hala, biktima babesik eta laguntza-
rik gabeko egoera batera eramaten dute eta modu aktiboan jokatzen dute erasotzaileek biktimak 
egoera horretan jarrai dezan. Aipatutako jarduera horiek maiz (irizpide estatistiko gisa, astean behin 
gutxienez) eta denbora luzean (gutxienez sei hilabetez) gertatzen dira. Etsaitasunezko jokabide horren 
maiztasuna eta iraupena handia izaten denez, tratu txar honek zoritxar mental, psikosomatiko eta so-
zial handia ekartzen du.
Bost atal handitan sailka daitezke jarduera zehatzak. Horiek dira profesionala suntsitzeko erabiltzen 
diren jokabide nagusiak: 
1. Komunikazioa mugatzea; jazarleak zer esan daitekeen eta zer ez ezartzen du autoritate bidez, bikti-

mari ukatu egiten zaio pentsatzen duena adierazteko edo entzuna izateko eskubidea. 
2. Harreman soziala mugatzea: jazarleak ez dio biktimari hitzik egiten eta ahalegina egiten du beste 

inork ere hari hitzik egin ez diezaion. Informazio-iturriak eteten zaizkio eta lankideengandik fisikoki 
isolatzen dute. 

3. Kideen aurrean izen ona kentzea: biktimari, haren familiari, jatorriari, aurrekariei eta inguruneari 
buruzko txantxak eta isekak. 

4. Biktimaren gaitasun profesionalari eta lanerako gaitasunari izen ona kentzea: dituen gaitasunen oso 
azpitik edo oso gainetik dauden zereginak ematen zaizkio biktimari edo ez zaio ezer egiten uzten; 
kritikatu egiten zaizkio akats edo hutsune txikienak ere; haren lana eta gaitasun profesionalak gu-
txiesten dira. 

5. Biktimaren osasuna arriskuan jartzea: zuzeneko erasoez gain, jazarpen psikologikoa jasaten dela sen-
titzeak berak ondorio negatiboak ditu, bai psikologikoak, bai psikosomatikoak. 

Gatazka: Kategoria bereko edo desberdineko bi pertsona edo talderen edo gehiagoren artean aurkako-
tasuna sortzea edo interes kontrajarriak izatea. Aldi baterako antsietate-egoera ekar liezaieke gatazkan 
tartean daudenetako batzuei, baina ez ditu pertsonen gaitasunak murrizten. Gatazkak behar bezala ku-
deatzea da jazarpen-egoera prebenitzeko oinarria.
Kontziliazio-fasea: Gatazka bat dagoela ikusi eta erakundeak hura konpontzeko esku hartzen duen al-
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dia. Beharrezkoa da bitartekari batek esku hartzea. Hark ikuspegi objektibotik egoera aztertu eta jar-
duera-ildoak proposatuko ditu.
Ikerketa-fasea: Aldi honetan, jazarpen-kasu baten salaketa jaso ondoren, aztertu egiten da horrelako-
rik baden edo ez. Fase honetan pertsona demandatzaileak, demandatuak, ikerketa-taldeak eta kasua 
aztertzeko informazioa eman lezakeen orok hartzen du parte. Amaitzeko, egoeraren diagnostikoa eta 
neurri zuzentzaileak abian jartzeko proposamena egin behar da.
Demandatzailea: Laneko ingurunean gertatutako gatazka edo jazarpen moraleko egoera baten eragina 
sentitzen duten pertsonak. 
Demandatua: Demandatzailearen iritziz, laneko ingurunean gatazka edo jazarpen moraleko egoera sor-
tzen duen pertsona edo taldea. 
Bitartekaria: Gatazkaren edo ikerketaren aldian bitartekaritza-lana egiteko izendatutako pertsona.

2.6 JAZARPEN PSIKOLOGIKOAN ESKU HARTZEN DUTEN SUBJEKTUAK

Jazarpenaren subjektu aktiboa
Erakundean lan egiten duen edozein langile izan daiteke, erakundearekin lan-lotura duena. 
Subjektu aktiboak ez du hierarkian ustez jazarpena jasandako pertsona baino gorago egon beharrik eta 
gerta litezke jazarpen moraleko egoera langileen artean ere.
Jazarpenaren subjektu pasiboa
Erakundean lan egiten duen edozein langile izan daiteke, erakundearekin edozein motatako lan-lotura 
duena.
Jazarpen-jokabideak pertsona bati edo gehiagori egon daitezke zuzenduta.
Ez da beharrezkoa subjektu aktiboaren eta subjektu pasiboaren artean mendekotasun funtzional edo 
hierarkikoa egotea.
Lekukoak 
Jazarpen-jokabideen lekukoen presentzia ere aintzat hartu behar da. Askotariko jokabidea izan deza-
kete: itxuraz axolagabetasunez jokatzea edo arreta desbideratzea, lehen aipatutako aldeetako baten 
alde jartzea, nabarmen edo ez.

2.7 KANPOAN UZTEKOAK

Honako jokabide hauek ez dira laneko jazarpentzat hartuko: 
· Indarkeriazko gertaera bat, berezia eta unean unekoa (denboran luzatu gabe). 
· Kolektiboari eragiten dioten antolaketako ekintza arauz kanpokoak (antolaketa okerra, komunikazio

-falta...)
· Itundutakoa edo arauek diotena eskatzeko bidezkoa den presioa. 
· Pertsonen arteko harremanen esparrukoa den gatazka bat, laneko eremuari eragiten diona, inguruan 

gertatu eta laneko antolaketan eta harremanetan eragiten duena. 
· Kritika eraikitzaileak, zuzenekoak eta justifikatuak.
· Ikuskatzea-kontrola eta autoritatea erabiltzea, betiere, pertsonen arteko begirunean oinarrituta. 
· Taldeari, oro har, zuzendutako jokabide arbitrarioak edo gehiegizko autoritatezkoak (agintzeko estilo 

autoritarioa ikuskatzaileek).



DOSIERRA: LANEKO JAZARPENA ESKU HARTZE SOZIALEAN 13

2.8 PRESTAKUNTZA 

Langile guztiei indarkeriaren inguruko prestakuntza espezifikoa eskaini behar zaie laneko segurtasun eta 
higienearen kudeaketaren zati gisa eta hor landu behar dira erabiltzaileekiko komunikaziorako trebetasu-
nak, egoera gatazkatsuak kudeatzea, estresa eraginkortasunez kudeatzea eta laneko giroa kontrolatzeko 
jarduerak.

2.9 JARDUTEKO PROZEDURA 

Mobbingari aurre egiteko diziplina anitzeko pertsonek osatutako talde espezializatua behar da trata-
mendu indibidualizatua egiteko.
Hau da lanerako proposatzen dugun metodoa: jazarpenaren eragina jasandakoa ikuspegi objektibotik 
nahiz subjektibotik ebaluatzea haren osasun-egoerari lotutako diagnostikoa eta pronostikoa, dagozkion 
familia- eta gizarte-ingurunea eta, beraz, egoera ekonomikoa ere kontuan hartuta. Aholkulari juridikoak 
parametro horiek izan behar ditu kontuan abiarazi beharreko lege-ekintza bati lotutako aholkuak eman 
aurretik. Gatazka gertatutakoa ikertu eta egoera bakoitzean aplikatu beharreko neurri zuzentzaileak 
hartuta konponduko da.
Lau jarduera mota daude aurreikusita:
Erakundearen barruan
· Bitartekaritza laneko gatazka egoeretan
· laneko jazarpen moralaren inguruko demandako ikerketa
Erakundetik kanpo, bi bide daude arazo hauek konpontzeko. 
· Kanpoko konponbidea, Lan Ikuskaritzaren ebazpenaren bidez
· Kanpoko konponbidea, ebazpen judizialaren bidez.

ERAKUNDEAREN BARRUAN

Bitartekaritza laneko gatazka egoeretan 
Bitartekaritzaren aldian, ez da aldeek negoziatzeko duten autonomia ukitzen. Bitartekaria aldeen jarre-
rak elkarrengana gerturatzen eta akordioa lortzen laguntzen saiatuko da, baita horretarako proposame-
nak egin ere, baina azken irtenbidea aldeen arteko akordioak bakarrik ekarriko du. Bitartekariak funtzio 
dinamikoa du, akordioak eta irtenbideak proposatzen ditu, zuzenean berak egindakoak.
Ikus daitekeenez, bitartekariak lortu nahi duen helburua zera da, aldeek haien borondatez lortutako 
akordioaren bidez gatazka konpontzea, betiere, akordio hori betetzeko modukoa bada.
Kudeaketa informalak egiten ditu konfiantzazko pertsonaren baten edo teknikari espezializatuen lagun-
tzarekin. Bitartekariak, aipatutako zeregin horretarako izendatutako pertsona denez, honako ezaugarri 
hauek izan behar ditu: 
· Profil profesionalean nagusi izan behar dute trebetasun sozialek eta konfiantza eta begirunea sorraraz-

ten dituen jokabidea izan behar du; baita erabakiak hartzeko gaitasuna ere. 
· Inpartzial jokatu behar du.
· Eskuratutako datuak eta informazioak sekretuan gordetzeko betebeharra (isiltasun-betebeharra). 

Hala ere, akordioa betetzen ez bada, horren berri emango dio enpresako edo erakundeko arduradun 
gorenari.

· Intimitaterako eskubidea bermatu behar da.
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Laneko jazarpen psikologikoaren inguruko demandako ikerketa. 

Erreferentzia-taldea: 
Erakundearen barneko erreferentzia-taldea sortuko da eta haren helburua laneko jazarpen-kasuak iker-
tu, bideratu eta horiei jarraipena egitea izango da eta prozesua burutzeko behar duten informazio eta 
dokumentazio guztia emango zaie. Erreferentzia-taldea 2 edo 3 pertsonak osatuko dute eta prebentzio 
arlokoak edo erakundeko langileen ordezkariak izango dira; edo besterik ezean, erakundeko arduradu-
nak. Hala izaten da bitartekaritza-lanean. Plantillako langile guztiek jakin beharko dute erreferentzia
-taldeko kideak zein diren. 
Talde horrek prestakuntza espezializatua jasoko du laneko jazarpenari eta arrisku psikosozialei lotutako 
gaien tratamenduari eta antolaketako esku-hartzeari buruz.
Laneko jazarpenaren prozesutik automatikoki baliogabetuta geldituko da prozesu horretan sartuta da-
goen taldekide oro, edota biktimarekin edo salatutako pertsonarekin ahaidetasun-, maitasun-, adiskide-
tasun- edo etsaitasun-harremana duen oro.
Honako gaitasun hauek izango ditu erreferentzia-taldeak: 
· Langileek edo beste hirugarren salatzaile batzuk laneko jazarpenari lotuta jarritako kexak, erreklama-

zioak edo kontsultak jasotzea.
·  Jazarpen psikologikoko kasuetan ikerketa egitea.
·  Kasuari buruzko txosten edo ebazpen bat egitea eta kasu bakoitzari dagozkion iradokizunak egitea, 

prozesua hasi eta, gehienez, 30 egunera, eta tartean diren aldeei horien berri ematea.

Prozedura
Jazarpenaren salaketa idatziz egingo du (2. eranskina) kaltea jasandako langileak (eta jada enpresa-
ko langilea ez bada, 3 hileko epea izango du horretarako lan-harremana amaitzen denetik zenbatzen 
hasita) edo laneko jazarpen-egoera ezagutzen duen hirugarren batek (kontuan hartuko dira salaketa 
anonimoak), komunikazioa erreferentzia-taldeari zuzenduko zaio eta hark ekingo dio ikerketari, kasua 
argitzeko asmoz. Erantzukizun hierarkikoa duten langileek haien mendekoei eragin diezaiekeen jazar-
pen-kasuen berri emateko betebeharra izango dute. 
Gatazka konpontzeko jarduerak azkar egingo dira, eta prozesua jazarpen moralik ba ote den argitze-
ko abiaraziko da. Konfidentzialtasun osoa eta tartean diren aldeentzako tratu-berdintasuna bermatuko 
dira, edozein dela ere esku-hartzeko egoera. Biktimari babesa bermatuko zaio, egoerak ekar ditzakeen 
ondorio fisikoak zein psikologikoak kontuan hartuta eta, beraz, demandatzaileari, demandatuei eta le-
kukoei ematen zaien tratuak objektiboa eta adeitsua izan behar du eta ekidin egin behar dira aurretiaz-
ko juzkuak, haiek psikologikoki egoera zailean egon daitezkeela aintzat hartuta. 
Ikerketak irauten duen bitartean, demandatzaileak nahiz demandatuak langileen ordezkari bat edo 
haiek aukeratutako kide bat ondoan dutela egin dezakete bidea.  
Prozesurako beharrezkoa den lekukotasuna eman dezaketen lekuko edo zuzeneko arduradun guztiei 
idatziz eman behar zaie haien laguntza eskatu den gaiaren inguruko informazioa; baita ikerketan boron-
datez parte hartzearen inguruko informazioa ere. 
Egoerari buruzko informazioa eman lezaketen langile guztiekin elkarrizketa pertsonalak egin eta esku-
ratutako dokumentazio guztia aztertu ondoren, erreferentzia-taldeak, 20 eguneko epean, txosten bat 
prestatuko du eta txosten horretan deskribatuko ditu gertaerak eta tartean diren kideei ebazpenaren 
berri emango die ikerketaren ondorioak eta proposamena idatzi batean jasota.
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Erreferentzia-taldeak kasua aztertu eta honako hiru ondorio hauetakoren bat ezarriko du: 

Jazarpen psikologikoko kasua dela onartzea. 
Horrela denean, erreferentzia-taldeak jazarpena desagerrarazteko hartu beharreko erabakiak eta de-
mandatuaren aurkako diziplina-neurriak hartzea proposatuko du eta ez du proposatuko jazarpena jasan-
dako pertsona lekuz aldatzea, egoera apartekoa ez bada behintzat. 

• Jazarpena desagerrarazteko proposatutako neurriak nahitaez bete beharko ditu erakundeak. 

• Gomendio izango dira jazarpenarekin zuzeneko loturarik ez duten faktore psikosozialak hobetzearen 
inguruko neurriak. 

Demandatuaren izen ona zikintzeko asmoarekin eginiko demanda faltsua
Erreferentzia-taldeak demandatzailea lekuz aldatzea proposatu ahal izango du, bai diziplina-arrazoien-
gatik, bai jazarpen-salaketa faltsua egiteagatik, bai akusazio faltsua jasan duen pertsonaren duintasuna 
erasotzeagatik; edota identifikatutako gatazka konpontzeko asmoz. 

Beste mota bateko kasua identifikatzea: gatazka eta abar.
Arazoa konpontzeko zer lanpostu-aldaketa eta/edo lanaren antolaketako aldaketa egin behar den adie-
raziko da eta horrelako egoerak ondo kudeatzen laguntzen duten prestakuntza-ikastaroak egiteko beha-
rra ere baloratuko da. 

Txostenean, erreklamatzailearen eta erreklamatuaren artean akordio bat edo adiskidetze-saiakera bat 
proposatuko da, arazoa konponduko lukeena.

Inplikatutako aldeek 15 egun izango dituzte erabakia aztertu eta alegazioak egiteko. 

Ikerketa-prozesua berehala geldiaraziko da demandatzaileak beste bide bati ekiten badio: judiziala edo 
lan-arlokoa. Horrela egiten badu, horren berri emango zaio dagokion aholkularitza-etxe juridikoari.

ERAKUNDETIK KANPO. KANPOKO KONPONBIDEA

Lan Ikuskaritzaren ebazpena.
Edozein unetan abiaraz dezake langileak, baina azken aukera izan behar luke, erakundearekin komuni-
kaziorako bide eta barneko jarduerarako bide guztietan saiakera egin ondoren. 

Honako kasu hauetan gomendatzen da bereziki bide honetara jotzea:

· Aldeek aurreko bi jardueretako edozein edo erreferentzia-taldeak proposatutako neurriak baztertzen 
dituztenean. 

· Aurreko esku-hartzeak, ezinbestean, gauzatu ezin izan direnean.

· Aurretiazko jardueretan proposatutako konponbiderako neurriek gatazka konpondu ez badute edo al-
deetakoren batek bete ez baditu.

· Ustezko biktimaren egoera fisikoak edo psikikoak hori eskatzen duenean, edo salatutako gertaerak di-
rela-eta, aurreko jarduerak egiten ez direnean egoeraren zailtasunagatik. 

Ebazpen judiziala.
Ustezko jazarpena jasandakoak edozein unetan geldiaraz ditzake barneko konponbiderako jarduerak 
eta bide judizialera jo. Hortik aurrera, araudi judizialaren mende geldituko da egoera salaketa jartzeko 
legezkotasunari, eskakizunei, prozedurei, epeei, frogei, baliabideei eta abarrei dagokienez, harik eta 
dagokion autoritate judizialak behin betiko ebazpena ematen duen arte. 
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2.10 BIKTIMAREKIKO ETA ERASOTZAILEAREKIKO ONDORIOAK

Biktimarekiko neurriak 
• Beharrezkoa den osasun-laguntza.
• Arreta psikologikoa. Ahalik eta lasterren eskainiko zaio arreta, betiere erasoa izan eta hurrengo 48 or-

duetan, eta profesionalaren ondorioak prebenitzeko eta babes emozionalerako neurriak ere hartuko dira 
egoerari aurre egin diezaion. Langileak epe luzerako laguntza psikologikoa behar badu, erreferentziazko 
osasun  mentaleko zerbitzura bideratuko du Prebentzio Zerbitzuak.

• Errehabilitazioa eta lanean berriro hastea (osasuna zaintzea eta lanpostua egokitzea, behar izanez 
gero).

Erasotzailearekiko neurriak 
• Idatzizko ohartarazpena bidaliko zaio erasoa eta indarkeria gaitzesteko eta dagozkion betebeharrak 

bete ditzala eskatuko zaio (zerbitzuak elkarrekiko adeitasunez, konfiantzaz eta begirunez erabiltzea 
eta abar).

• Kalte-ordainen eskaera (aipatutako langileen aurka lehenago egindako arau-hausteetan lantokiaren 
kalte-ordainak ere eskatuko dira).

• Erasotzailea zigortzeko neurri gisa, arreta eskaintzen dion profesionala edo zentroa aldatzea ere az-
tertuko da.
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3. JAZARPEN SEXUALAREN ETA SEXUAGATIKO JAZARPENAREN ESKULIBURUA

3.1 SARRERA

Emakumeek eta gizonek aukera-berdintasuna izatea printzipio juridiko unibertsala da eta hala dago 
jasota bertako eta nazioarteko testu ugaritan, baina errealitateak erakusten digu erabateko berdinta-
suna teorian bakarrik dugula oraindik. Laneko ingurunean jazarpen sexuala eta sexuagatiko jazarpena 
izateak erakusten du gure gizartean oraindik ere hor dugun berdintasun-falta.

Pertsona orok du duintasunez eta begirunez tratatua izateko eskubidea. Eskubide horren harira, es-
ku-hartze sozialeko erakunde honek langileen duintasunaren aurkako erasotzat ditu jazarpen sexualeko 
jokabideak eta ekintzak eta ez du, beraz, jazarpen sexuala eta sexuagatiko jazarpena inongo lantokitan 
baimenduko, ez eta onartuko ere; ezta lanarekin lotutako harremanetan ere. Bertan lan egiten duten 
langile guztiek dute jazarpen sexuala edo sexuagatiko jazarpena onartezintzat hartuko dituen laneko 
ingurunea sortzen laguntzeko eta hori bermatzeko erantzukizuna. Zuzendaritzak, zehazki, jazarpen se-
xuala eta sexuagatiko jazarpena ez gertatzea eskura dituen baliabide guztiekin bermatzeko betebeha-
rra du. 

2016ra arteko indarraldia duen Bizkaiko ekintza eta esku-hartze sozialerako IV. hitzarmen kolektiboaren 25. 
artikuluak dio batzorde paritarioak protokolo-eredu bat prestatuko duela laneko jazarpenaren, jazarpen 
sexualaren eta sexuagatiko jazarpenaren aurka eta sektoreko erakundeei helaraziko diela haiek egokitu eta 
ezar dezaten.

Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako 2007ko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak 
ezartzen du enpresa orok sustatu behar dituela jazarpen sexualik eta sexuagatiko jazarpenik ez izateko 
lan-baldintzak eta horien prebentziorako eta jazarpena hori jaso dutenek aurkeztutako salaketak edo 
erreklamazioak bideratzeko prozedurak bideratu ere bai.

Langileen Estatutuak, 4.2.e artikuluan aipatzen du jazarpen sexuala, paragrafo honetan: “laneko ha-
rremanean, langileek eskubidea dute haien intimitatea errespetatua eta haien duintasuna behar bezala 
begiratua izatekoa, laido sexual hitzezko edo fisikoen kontrako babesa barne”. 

Hala ere, laneko arauek ematen duten babesarekin batera, esku-hartze sozialeko erakundearen espa-
rruan jokabide horien aurrean prebentzioa, babesa eta erantzuna emateko bide praktikoak eta eragin-
korrak ezartzeko beharra nabarmendu da.

Protokoloaren helburua arau-testuinguru horri eta lanean jazarpen sexuala eta sexista prebenitzeko 
tresna bat izateko beharrari erantzutea da, hala, indarkeria mota hori gertatzen den kasuetarako pro-
zedura bat izan eta salaketak tratatzeko. Ematen ditu lantokian jazarpen sexuala eta sexuagatiko ja-
zarpena prebenitzeko eta lanean pertsonen begirunea eta duintasuna bermatuko dituen lan-ingurunea 
izateko eta, beraz, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko gako batzuk ere.  

3.2 APLIKAZIO EREMUA 

Protokoloa lantokiko pertsona guztiei aplikatuko zaie; hau da, esku-hartze sozialeko erakundeko planti-
lla osatzen duten kontratudunei, bekadunei, praktikak edo borondatezko lana egiten ari direnei. Ikertu 
egingo dira bertan jazarpen sexualari edo sexuagatiko jazarpenari lotutako bertako langileen ustezko 
egoerak bertako langile baten aurkako salaketa jartzen dutenean. 
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3.3 XEDEA 

Laneko harremanetako jazarpen sexuala eta sexuagatiko jazarpena prebenitzea, horren inguruan sen-
tsibilizatzea eta desagerraraztea esku-hartze sozialeko erakunde honetan lan egiten duten pertsonen 
artean eta horretarako, hauek dira helburuak: 
· Langileei jazarpen sexualaren eta sexuagatiko jazarpenaren inguruko informazioa, prestakuntza eta 

sentsibilizazioa eskaintzea.
· Jazarpen sexual edo sexuagatiko jazarpeneko egoera bat identifikatzeko jarraibideak ematea egoera 

horiek prebenitzeko eta saihesteko.
· Gertatzen diren egoera konpontzeko antolaera espezifikoa eta beharrezko neurriak izatea.
· Kaltea jasandako pertsonen segurtasuna bermatzea, jazarpena desagerrarazteko dagozkion neurriak 

aplikatzea eta zigortzeko prozedurak ere aplikatzea.

3.4 DEFINIZIOAK ETA KONTZEPTUAK 

Beti hartuko dira diskriminatzailetzat jazarpen sexuala eta sexuagatiko jazarpena.

Jazarpen sexuala
Jazarpen sexuala gehiegikeriazko jokabide bat da, pertsona bat behin eta berriro eta etenik gabe ja-
zartzean datzana, xede, metodo edo motibazio sexualekin, eta botere fisiko, mental edo hierarkikotik, 
gehienetan jazarria mendekotasun-egoeran dagoen laneko, irakaskuntzako, etxeko edo beste edozein 
arlotako testuingurutan, lanean eta emakumearen edo gizonaren duintasunari eragiten diote. 
Eraso-jokabidea da, egilearentzat edo hirugarren batentzat haragizko mesedeak eskatzean datzana eta 
laneko nagusitasun-egoera baliatuz egiten da erasoa, ordainetan testuinguru horretan mesedezko tra-
tua eskainiz eta eskatutakoa egin ezean ondorio txarrak izango dituela zuzenean edo isilean iragarriz.
Jazarpen sexualaren adibideak dira hauek: 
· Intsinuazio sexualen bat onartu ez eta errepresalien mehatxua egitea. 
· Ukitzea, atximur egitea, heltzea. 
· Laztantzea, musu ematea edo besarkatzea.
· Pertsona baten sexualitateari buruzko galdera intimo eta pertsonalak egitea. Bizitza sexualean mutu-

rra sartzea. 
· Piropo iraingarriak. 
· Pertsona bati konnotazio sexualeko iruzkin iraingarriak egitea.
· Pertsona baten itxura fisikoari buruzko balorazioak egitea. 
· Hitzordua eskatzea, behin eta berriz. 

Jazarpen sexista 
Biktimaren generoaren harira egiten den jazarpena jazarpen instituzionalaren aldaera bat da, eta sexuala 
edo beste modu batekoa izan daiteke. Zera da funtsezkoa, jazarpen hori biktimaren generoagatik hasten 
dela, berdin biktima emakumea edo gizona izanda. Jazarpen sexualetik bereizten duen elementua zera 
da, ez dela izaera sexualeko jokabide bat, pertsona baten sexuarekin lotutakoa baizik. 
Hona hemen sexuagatiko jazarpen izan litezkeen jokabide batzuk:
· Emakume edo gizon izateagatik diskriminaziozko jokabideak.
· Pertsona bati zuzentzeko modu iraingarriak erabiltzea haren sexuagatik.
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· Emakumeen edo gizonen gaitasunak, trebetasunak eta potentzial intelektuala irrigarri uztea, gutxies-
tea.

· Umore sexista erabiltzea.
· Emakumeek eta gizonek eginiko lana gutxiestea eta abar.
Giroko jazarpen sexuala giro umiliagarria, larderiazkoa edo etsaitasunezkoa sortzean datza. Hainbat 
modu daude giro hori sortzeko: txantxa erotiko, sexual edo pornografikoak, sexuan oinarritutako iruzkin 
laidogarriak, jarrera sexistak edo homofobikoak, eduki sexual laidogarria izateagatik iraingarriak diren 
eszenen idatziak, objektuak edo soinuak ikusaraztea. Poluzio psikikoko modu bat da. 

3.5 JAZARPEN SEXUALEKO EGOERAN ESKU HARTZEN DUTEN SUBJEKTUAK

· Subjektu aktiboa. Jazarpena izango da nagusi, kide edo lanagatik biktimarekin lotura duten hirugarre-
nek egiten dutenean.

· Subjektu pasiboa. Beti egingo dio erreferentzia edozein langileri, edozein dela ere haren maila eta 
laneko harremanaren izaera. 

3.6 JARDUTEKO PROZEDURA 

Idatzizko salaketa aurkeztu ahal izango du (5. eranskina) bere burua jazarpen sexualaren edo sexistaren 
biktimatzat duen edozein langilek edo protokolo honen aplikazio-eremuan gertatutako jazarpen-egoe-
ren berri duen beste edozein pertsonak.
Salaketan informazio hau adierazi behar da: 
· Salaketa egiten duen pertsonaren identifikazioa eta sinadura. 
· Gertaeren deskribapena eta jazarpenaren izaera.
· Ustez jazarpena egiten ari diren erakunde pertsona edo pertsonak. 
· Egoera argitzen lagun dezakeen edozein informazio. 
Esku-hartze sozialeko erakundean, horretarako izendatutako pertsona emakumea izango da ahal iza-
nez gero eta genero-gaietan aurretiazko prestakuntza izango du. Halakorik ez badu, baliabideak eta 
tresnak eskainiko zaizkio eta lanorduetan prestakuntza horri eskaintzeko denbora emango zaio eta 
berak jasoko ditu salaketak. Pertsona hori nor den eta harekin harremanetan nola jarri jakinaraziko 
zaie erakundeko kide guztiei. Aholkulari konfidentziala esango zaio pertsona horri. 
Jazarpen-egoeraren bat denean, arazoa modu informalean konpontzera animatzea komeni da. Prozedu-
ra formalera jotzea gomendatzen da, informalak egoera konpontzen ez duenean edo prozedura infor-
mala arazoa konpontzeko desegokia denean.

Prozedura informala
Jazarpen-jarduerak arintzat har daitezkeenean, aholkularitza konfidentzialaz arduratzen den pertsonak 
salaketa idatziaren berri duenean ekingo zaio prozedura informalari. Biktimak edo egoeraren berri duen 
beste norbaitek egin ahal izango du salaketa. Gehienez ere zazpi laneguneko epea egongo da prozedura 
garatzeko.
Prozeduraren hasieran, zenbaki-kode bat jarriko zaio espedienteari eta hori hartu duela sinatu beharko 
du aholkulari konfidentzialak intimitate eta konfidentzialtasunaren berme gisa.
Jazarpen sexualaren edo sexuagatiko jazarpen-egoeraren baten inguruko komunikazioa egiten denean, 
aholkulari konfidentzialak kasu berari esleitu ondoren bakarrik egingo du egin beharrekoa. Ez du aldee-
tako inor ez bere mendea, ez bere gainekoa izango. 
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Aholkulari konfidentzialaren funtzioa, prozedura informalean, hau izango da: 
· kaltetuarekin hitz egitea.
· jardueraren prozedura osoa gidatzea.
· pertsona salatuari kexa helaraztea eta diziplinazko erantzukizunen berri ematea. 
Hona hemen aholkulari konfidentzialaren helburuak: 
· jazarpen sexualeko edo sexuagatiko jazarpeneko egoera modu estraofizialean amaitzea.
· bi aldeek onartutako irtenbide bat erdiestea.
Pertsona akusatuak honako eskubide hauek izango ditu: Haren aurka eginiko akusazioen berri eta egin 
dituenaren izena jakiteko eskubidea, akusatzen duenaren adierazpen idatziaren berri izatekoa eta bere 
burua defendatzekoa.
Biktima eta salatzailea behar beste babesteko ahalegina egingo da haien segurtasunari eta osasunari da-
gokionez eta esku hartu beharko da jazarpen-egoerek jarraitzea eragozteko. Horretarako, beharrezko 
iritzitako kautelazko neurriak proposatuko ditu egoerak biktimari ekar dakizkiokeen ondorio fisiko zein 
psikologikoak kontuan hartuta. 
Prozesu informalarekin ezarritako helburua betetzen ez bada, hau da, proposatutako irtenbidea bi al-
deek onartzen ez badute edo biktimak ontzat ematen ez badu, egoki iritzitako jarduerak proposatuko 
dira; proposa liteke prozesu formal bat abiaraztea ere. 

Prozedura formala 
Salaketa, aurretiazko balorazioa eta kautelazko neurriak hartzea
Jazarpenari lotutako prozedura formala honako aukera hauetakoren batetik abiatuko da: 
· Salatutako egoera jazarpen larri edo oso larritzat hartzen denean.
· Salatzen duen pertsona prozedura informalean emandako irtenbidearekin gustura ez dagoenean.
· Eskainitako irtenbidea desegokitzat hartzen denean. 
· Salatutako jokabideak errepikatzen direnean. 
· Irtenbidea bilatzeko prozedura informala egokia ez dela iritzitakoan.
· Salatutako pertsonaren diziplina-ardurak argitzea.
Kaltea jasandako pertsonak hauen aurrean ere sala dezake jazarpen-egoera: 
· Lan Ikuskaritza. 
· bide zibila, lan arlokoa.
· bide penala. 
Salaketa, printzipioz, idatziz egin behar da eta aholkulari konfidentzialaren aurrean jarriko du biktimak 
edo jazarpen-egoeraren berri duen beste edonork.
Aholkulari konfidentzialak ahalik eta seriotasun eta konfidentzialtasun handiena bermatu beharko ditu 
salaketa formal guztietan eta printzipio hori bete ezean zigorra jasoko du.
Salaketa jaso, ikerketa abiarazi eta salaketa egiazkoa dela egiaztatu ondoren, aholkulari konfidentzia-
lak enpresaren zuzendaritzari emango dio egoeraren berri modu konfidentzialean eta zuzendaritzak, 
hala badagokio, kautelazko neurriak hartuko ditu; adibidez laneko baldintzak aldatzea, biktimaren oso-
tasunak eta osasunak kalterik jasan ez dezaten. 

Prozedura
Aholkulari konfidentzialak egingo du ikerketa-prozedura eta une oro errespetatuko du inplikatutako 
pertsonek intimitaterako eta duintasunerako duten eskubidea. 
Pertsona salatuari ahalik eta azkarren eman beharko dio salaketaren berri eta harekin bilduko da bikti-
ma ere aurrean dela, biktimak oztoporik jartzen ez badu behintzat.
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Pertsonak akusazioak onartzen baditu, jakinarazi behar zaio erakundeak ez dituela gisa horretako ekin-
tzak onartzen, legez araututa daudela eta, beraz, berehala utzi behar duela jokabide hori alde batera. 
Era berean, haren aurka har litezkeen neurri eta zigorren berri ere eman behar zaio. 
Akusazioak ukatzen baditu, argitu egin beharko du zein onartzen dituen eta zein ukatzen dituen eta ho-
rrela bada, lekukoak edo beste frogabide batzuk aurkeztu beharko ditu bere burua defendatzeko.
Bileran, lekukoekin edo sindikatuko ordezkariekin batera egon ahal izango dute bi aldeek. 
Biktimak gertaeren inguruan azalpen bakarra emanda saiatu behar da informazio guztia jasotzen eta kon-
fidentzialtasuna eta arintasuna bermatu behar dira izapideak egitea. Hala ere, beharrezkoa izango balitz, 
egin litezke bilera gehiago gertaerak argitzeko. Elkarrizketaren azken atalean deklarazioa prestatzea go-
mendatzen da, kontatutako gertaerak errespetatuz. Amaitzean, pertsona salatzaileak deklarazioa berriro 
irakurri eta egoki iritzitakoa zuzentzeko aukera izango du. Ados badago, sinatu egin beharko du. 

Prozesua amaitzea. Diziplina-neurriak aplikatzea.
Aholkulari konfidentzialak jazarpen-egoeraren inguruko txostena prestatu eta atera dituen ondorioak 
eta sumatu dituen inguruabar larrigarriak edo aringarriak ere jasoko ditu. Une horretan proposatuko 
ditu diziplina-neurri egokiak. 
Aholkulari konfidentzialak salaketa arrazoitua izateko behar adina froga bildu ezin baditu, ezingo da sa-
latzailea bere borondatearen aurka salatuarekin lan egitera behartu. Erakundeak lanpostu-aldaketarako 
aukera eman behar du.
Babestu egingo dira salaketa jartzen dutenak, lekukoak, jazarpenari lotutako ikerketetan lagundu edo 
parte hartzen duten pertsonak eta jazarpen sexualari eta sexuagatiko jazarpenari lotutako jokabideen 
aurka agertzen diren pertsonak. Lehen aipatutako pertsona horiekiko aldekoa ez den tratua erakusten 
dutenek ere zigorra jasoko dute. Zigorra jasoko dute, halaber, salatuari edo biktimari kalte egiteko hel-
buruarekin iruzurrezko salaketa edo deklarazioa egiten dutenek. 
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3.7 FALTEN ETA ZIGORREN TIPIFIKAZIOA 

Jazarpen-egoeraren larritasun-eskala 
Jazarpen sexuala eta sexuagatiko jazarpena prebenitzeko eta desagerrarazteko prozedura orotan da 
funtsezkoa pertsona batek jasan dezakeen jazarpenaren larritasun-eskala argi tipifikatzea, hala kasu 
bakoitza zehazten duena mugatuz. Jazarpenaren larritasun mailen adibide bat da ondorengo hau, baina 
esku-hartze sozialeko erakunde bakoitzak bere sailkapena egin dezake, bakoitzak bere irizpideak betez: 

ARINA: Honako hauek gertatzen direnean: 
· Hitzezko adierazpen publikoak, jazarpena jasaten duenarentzako iraingarriak.
· Eduki sexualeko txisteak, piropoak, langileei buruzko iruzkin sexualak.
· Hitzordua egitea eskatzea, behin eta berriz.
· Gehiegi hurbiltzea. 
· Begirada limurtzaileak eta baimendu gabeko gerturatzeak.

LARRIA: Honako hauek gertatzen diren egoerekin lotzen da: 
· Eduki sexual handiko zuzeneko hitzezko interakzioa (bizitza sexualari buruzko galderak, intsinuazio 

sexualak, modu irekian sexu-harremanak eskatzea edo kide batekin harreman sentimentala etetean 
presionatzea). 

· Leku pribatuetan, komunean edo aldageletan adibidez, ezkutuan behatzea.
· Hemen sartzen dira itxura fisikoari, ideologiari edo aukera sexualari buruzko etengabeko iruzkin irain-

garriak.

OSO LARRIA: Honako egoera hauek: 
· Nahi ez den kontaktu fisikoa eta zuzeneko hitzezko presioa; adibidez, nahi ez diren besarkadak eta 

musuak, ukitzeak, atximurrak, inguratzeak...
· Hobekuntzen truke edo mehatxupean sexu-harremanak lortzeko presioa.
· Ekintza sexualak kaleratzearen presiopean.
· Eraso sexuala.
· Salatu, lekukotasuna eman, jazarpen-ikerketetan lagundu edo parte hartzen dutenen aurkako erre-

presaliak; edo bai haien, bai hirugarrenen aurrean gisa honetako edozein jokabideren aurka agertzen 
direnen aurka.

Inguruabar larrigarritzat hartuko dira hauek: 
· Erasotzailea hierarkian biktimaren gainetik egotea.
· Biktimak desgaitasun fisiko edo mentalen bat izatea.
· Biktimak medikuak egiaztatutako asaldura psikologiko larriak jasan izana.
· Biktimak aldi baterako kontratua izatea, bekaduna izate, praktiketan egotea edo boluntarioa izatea. 
· Jazarpena behin eta berriro egitea.
· Bi biktima edo gehiago izatea.
· Jazarriak errepresaliak jasatea erasotzailearen eskutik. 
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Zigorrak 
Bizkaiko ekintza eta esku-hartze sozialerako IV. hitzarmen kolektiboan daude jarriko diren zigorrak ja-
sota:
Falta arina:
Hitzezko edo idatzizko ohartarazpena. 
Falta larria:
Lana eta soldata 3-14 egunez etetea.
Oso falta larria:
Lana eta soldata 15-30 egunez etetea kaleratzeko ohartarazpenarekin edo gabe; kaleratzea.
Salatzaileak fede txarrez salaketa faltsua egin duela frogatutzat ematen bada, haren aurka diziplina-espe-
dientea abiaraztea proposatu ahal izango dio zuzendaritzari.
Pertsona salatuaren aurkako diziplina-espedientea abiarazteko proposamena, baldin eta eginiko jar-
dueretatik ondorioztatzen bada badirela jazarpen sexuala edo sexuagatiko jazarpena izan dela esateko 
behar adinako zantzuak.

3.8 PREBENTZIOA JAZARPEN SEXUALEAN ETA SEXUAGATIKO JAZARPENEAN

Jazarpen sexualeko eta sexuagatiko jazarpeneko jokabideak prebenitzeko, adoregabetzeko, saihesteko, 
konpontzeko eta zigortzeko, erakundearen politikan jazarpen sexuala prebenitzeko arau espezifikoak 
txertatzea gomendatzen da; adibidez, hauek:
• Jokabide sexualak saihestea baldin eta haiek jasotzen dituen kideak gustuko ez baditu; adibidez, in-
tsinuazioak, nahita eginiko ukitze arinak, ukitzeak, hizkera lizuna, adierazpen sexistak, laneko giroa 
iraingarri, deseroso edo umiliagarri bihur dezaketenak. 
• Ez egitea jaso nahi ez diren gonbidapenak eta opariak, helburua harremana estutzea dutenak eta ja-

sotzen dituenari enbarazu egiten diotenak.
• Pertsonen orientazio eta identitate sexuala errespetatzea eta ezaugarri horren inguruko iruzkin edo 

txiste iraingarririk ez egitea.
• Errespetatzea tratu-berdintasunerako, begirunea, duintasuna eta nortasuna libre garatzeko eskubidea 

eta, hala, begirunean oinarritutako laneko giroa bermatzea.

Hona hemen jazarpen sexuala edo sexuagatiko jazarpena prebenitzeko beste iradokizun egoki batzuk: 
· Langileei protokolo hau onartu izanaren berri eman eta aholkulari konfidentziala aurkeztea. 
· Sentsibilizazio-kanpainak eta bereziki saiatzea jazarpen sexualari eta sexuagatiko jazarpenari lotuta-

ko kontzeptuak argitzen.
· Jazarpen sexualari eta sexuagatiko jazarpenari eta horien ondorioei buruzko prestakuntza espezifikoa. 

Sakondu egin behar da prestakuntza hori plantilla oso feminizatua edo maskulinizatua izateagatik, du-
ten funtzionamendu, genero-kulturagatik edo aurrekariengatik jazarpena izateko aukera gehien duten 
kolektiboetan.

· Jarraitu beharreko prozedurari eta jardunbideari buruzko prestakuntza aholkulari konfiden-
tzialari eta jazarpena jasandako biktimei.
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1. ERANSKINA. GERTAERARI/ERASOARI BURUZKO ERREGISTROA ETA DATUAK HARTZEA

LANGILEARI BURUZKO DATUAK
Izen-abizenak: ...............................................................................................................................
Helbidea: .....................................................................................................................................
Telefono pertsonala: .......................................................................................................................
NANa:  ........................................................................................................................................
Ohiko lana: ...................................................................................................................................
Lantokia:  ....................................................................................................................................
Zerbitzua edo unitatea:  ...................................................................................................................
Lanpostua:  ..................................................................................................................................
Antzinatasuna lanpostuan:  ...............................................................................................................

GERTAERARI BURUZKO DATUAK (Marratu dagokiona)
Tokia: .........................................................................................................................................
Lantokia  BAI □  / EZ □ .....................................................................................................................
In Itinere  edo misiokoak (lantokitik edo lantokira, lanorduetan) BAI □  / EZ □ ..................................................
Beste batzuk: ................................................................................................................................

Pertsona erasotzaileari buruzko datuak
Adin-tartea:  .................................................................................................................................
Sexua: G □ / E  □  ...........................................................................................................................
Erasotako profesionalaren erabiltzailea al da? BAI □  / EZ □ .........................................................................
Izena:  ........................................................................................................................................
Helbidea:  ....................................................................................................................................
Telefonoa:  ...................................................................................................................................
NANa/Gizarte Segurantzako zk. ..........................................................................................................
Beste ohar batzuk:  .........................................................................................................................

Erasoaren egoera
Lekukoak? BAI □  / EZ □
Hitzezko erasoa edo keinuzkoa? BAI □  / EZ □ 
Eraso fisikoa? BAI □  / EZ □
Berriz gertatzeko probabilitatea: Handia □ / Ertaina □ /  Txikia □ 
Kalte materialak: BAI □  / EZ □
Kalte materialen deskribapena:  .........................................................................................................

Gertaeren deskribapena
Zerk sorrarazi du gertaera? Aurretiaz izan al da gatazkarik?  ........................................................................
Zer motatako esku-hartzea egin da gatazkan?
Segurtasun pribatua □ / Segurtasun publikoa □ / Kideak □
Beste batzuk:  ...............................................................................................................................

Gertaeraren ondorioak
Lesioak BAI □  / EZ □
Lesioen partea BAI □  / EZ □
Behar al du laguntza psikologikorik? BAI □  / EZ □
Laneko baja? BAI □  / EZ □    Data: 
Salaketa? BAI □  / EZ □    Data: 
Lesioen deskribapena: .....................................................................................................................

Zuzendaritzak edo lantokiak hartutako neurriak:  ....................................................................................

Datu pertsonalak babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, emandako datuak 
konfidentzialak dira eta balia daiteke datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkaratzeko eskubidea. Lan-
gileen aurkako indarkeria-egoerak ekar ditzaketen egoerak eta baldintzak ezagutu eta aztertzeko eta langileen aurkako 
eraso-egoerak berriro ez gertatzeko neurriak hartzeko bakarrik erabiliko dira. 
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2. ERANSKINA.  Erasoen erregistroa

ERREGISTROA EGINDAKO PERTSONARI BURUZKO DATUAK
Izena:  ........................................................................................................................................
Abizenak:  ....................................................................................................................................
Lanpostua:  ..................................................................................................................................
Betetzen duen funtzioa:  ..................................................................................................................
Lantokia: .....................................................................................................................................

ERASOA JASANDAKO LANGILEARI BURUZKO DATUAK
Izena: .........................................................................................................................................
Abizenak: .....................................................................................................................................
Jaioteguna: ..................................................................................................................................
NANa: .........................................................................................................................................
Lanpostua: ...................................................................................................................................
Betetzen duen funtzioa: ...................................................................................................................
Enpresa: ......................................................................................................................................
Lantokia: .....................................................................................................................................
Herria: ........................................................................................................................................
Helbidea:  ....................................................................................................................................
Telefonoa/Faxa: .............................................................................................................................

GERTATUTAKOA IDAZTEA (GERTAERAREN DESKRIBAPENA)
Indarkeriazko egoera ekarri zuten arrazoiak ...........................................................................................
Gertaeraren deskribapena ahalik eta zehatzen (egilea edo egileak) ...............................................................
Zehaztu lekuaren inguruabarrak ..........................................................................................................
Erasoa gauzatzeko modua .................................................................................................................
Biktimak dituen lesio fisikoak eta kalte psikologikoa .................................................................................
Kalte materialak ............................................................................................................................
Gertaeraren ondorioak .....................................................................................................................
Osasun-laguntza .............................................................................................................................
Esku hartutako pertsonak:
- Lantokiko langileak: ......................................................................................................................
- Lekukoak: ..................................................................................................................................
- Erabiltzaileak: .............................................................................................................................
Segurtasun-indarrek esku hartu al dute? BAI □  / EZ □ 
Hala badagokio: Guardia Zibila  □  / Udaltzaingoa □  / Polizia Nazionala □  / Ertzaintza □ 
Esku hartu al du segurtasun-enpresak? BAI □  / EZ □ 
Jarri al da salaketarik gertaeraren harira? BAI □  / EZ □ 
Zergatik? .....................................................................................................................................
Izapidetu al dira aurretiazko eginbideak? BAI □  / EZ □ 
Hala badagokio: Epaitegiaren zk. ........................................................................................................
Aurretiazko eginbideen zk.  ...............................................................................................................
Jakinarazi al zaio enpresari?  BAI □  / EZ □ 
Izan al da lesiorik?  BAI □  / EZ □ 
Egin al da lesioen parterik? BAI □  / EZ □ 
Begiratu al diote osasun-zentroren batean?  BAI □  / EZ □ 
Behar izan al du osasun-laguntzarik?  BAI □  / EZ □ 
Izapidetu al da laneko istripuagatiko aldi baterako ezintasuna? BAI □  / EZ □ 

OHARRAK:
.................................................................................................................................................  

* Datuak pertsonalak dira eta konfidentzialtasunez tratatuko dira datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organi-
koan ezarritakoa betez. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubidea baliatu ahal izango duzu.

Zerbitzuko arduradunaren sinadura         Bilbo, 20___(e)ko _____________ ren __a
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3. ERANSKINA. LANEKO JAZARPENAREN INGURUKO LEYMAN-EN INBENTARIOA, GONZALEZ DE 
RIVERAK ALDATUA

 Lanean jasan ahal izan dituzun jazarpeneko egoeren edo jokabideen zerrenda bat jarri dugu behean. Jarri bakoitzaren 
ondoren zenbateraino jasan duzun. 
Egin ixa bat (X):

Zero (‘0’) jokabide hori inola ere jasan ez baduzu
Bat (‘1’) pixka bat jasan baduzu
Bi (‘2’) nolabait jasan baduzu
Hiru (‘3’) dezente jasan baduzu eta
Lau (‘4’) asko edo izugarri jasan baduzu:

1. Goikoek ez dizute pentsatzen duzuna edo esan behar duzuna esaten 0 1 2 3 4

2. Eten egiten zaituzte hizketan hasten zarenean 0 1 2 3 4

3. Kideek eragozpenak jartzen dizkizute pentsatzen duzuna adierazteko edo ez dizute hitz egiten uzten 0 1 2 3 4

4. Oihu egin edo ozen egiten dizute errieta 0 1 2 3 4

5. Zure lana kritikatzen dute 0 1 2 3 4

6. Zure bizitza pribatua kritikatzen dute 0 1 2 3 4

7. Telefonoz mehatxuak, irainak edo akusazioak egiten dizkizute 0 1 2 3 4

8. Hitzez mehatxatzen zaituzte 0 1 2 3 4

9. Mehatxuzko idatziak eta oharrak jasotzen dituzu 0 1 2 3 4

10. Ez dizute begiratzen, edo mespretxuz begiratzen dizute, edo mespretxu-keinua egiten dizute 0 1 2 3 4

11. Hor egongo ez bazina bezala jokatzen dute, ez dituzte zure galderak erantzuten 0 1 2 3 4

12. Jendeak ez du zuregana jotzen edo zurekin hitz egiten, edo gero eta gutxiago 0 1 2 3 4

13. Ez duzu inorekin hitz egitea lortzen, ihes egiten dizute denek 0 1 2 3 4

14. Gainerako kideengandik isolatzen zaituen tokia jarri dizute lanerako 0 1 2 3 4

15. Lankideei zurekin hitz egitea debekatu diete 0 1 2 3 4

16. Oro har, ez ikusiarena egiten dizute eta ikusezina bazina bezala tratatzen zaituzte 0 1 2 3 4

17. Ezkutuan, kalumniatu eta marmarka aritzen dira 0 1 2 3 4

18. Zuri buruzko zurrumurru faltsuak edo oinarririk gabekoak zabaltzen dituzte 0 1 2 3 4

19. Irrigarri uzten zaituzte, iseka egiten dizute 0 1 2 3 4

20. Gaixo mentala bazina bezala tratatzen zaituzte, edo hala ulertarazten dute 0 1 2 3 4

21. Azterketa psikiatriko edo ebaluazio psikologiko bat egitera behartzen saiatu dira 0 1 2 3 4

22. Iseka egiten dizute zure forma-anormaltasun edo akats fisikoren batengatik 0 1 2 3 4

23. Zure ibilera, ahotsa, keinuak imitatzen dituzte zu irrigarri uzteko 0 1 2 3 4

24. Zure sinesmen politiko edo erlijiosoengatik eraso edo iseka egiten dizute 0 1 2 3 4

25. Zure bizitza pribatuagatik irrigarri utzi edo iseka egiten dizute 0 1 2 3 4

26. Zure herritartasunagatik edo jatorriagatik iseka egiten dizute 0 1 2 3 4

27. Lan umiliagarriak ezartzen dizkizute 0 1 2 3 4
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28. Zure lana modu partzial, bidegabe eta fede txarrez ebaluatzen dute 0 1 2 3 4

29. Zure erabakiak zalantzak jarri edo haiei aurka egiten diete beti 0 1 2 3 4

30. Irainak edo iruzkin lizunak edo iraingarriak egiten dizkizute 0 1 2 3 4

31. Intsinuazioak edo keinu sexualak egiten dizkizute 0 1 2 3 4

32. Ez dizkizute zeregin berriak jartzen, ez duzu egitekorik 0 1 2 3 4

33. Ekimenak eten egiten dizkizute, ez dizute zure ideiak garatzen uzten 0 1 2 3 4

34. Zeregin zentzugabeak edo alferrekoak eginarazten dizkizute 0 1 2 3 4

35. Zure gaitasunen azpitik dauden zereginak jartzen dizkizute 0 1 2 3 4

36. Lan gehiegi jartzen dizute etengabe, zeregin berriak eta ezberdinak emanda 0 1 2 3 4

37. Lan umiliagarriak egitera behartzen zaituzte 0 1 2 3 4

38. Oso zeregin zailak esleitzen dizkizute, edo zure prestakuntzaren oso gainetik daudenak eta oso 
litekeena da porrot egitea 0 1 2 3 4

39. Lan kaltegarriak edo arriskutsuak egitera behartzen zaituzte 0 1 2 3 4

40. Indarkeria fisikoarekin mehatxatzen zaituzte 0 1 2 3 4

41. Eraso fisiko arinak jasaten dituzte, ohartarazpen gisa 0 1 2 3 4

42. Eraso fisikoak egiten dizkizute, inolako begiramenik gabe 0 1 2 3 4

43. Gastuak sorrarazten dizkizute nahita, kalte egiteko 0 1 2 3 4

44. Kalteak egiten dizkizute etxean edo lanpostuan 0 1 2 3 4

45. Zuzeneko eraso fisikoak jasotzen dituzu beti 0 1 2 3 4

46. Kalteak egiten dizkizute zure gauzetan edo ibilgailuan 0 1 2 3 4

47. Manipulatu egiten dituzte zure tresnak 0 1 2 3 4

48. Gauzak, dokumentuak edo lanerako tresnak lapurtzen dizkizute 0 1 2 3 4

49. Zuri buruzko txosten konfidentzial eta negatiboak egiten dituzte, zuri horien berri eman gabe, 
edo zure burua defendatzeko aukerarik eman gabe 0 1 2 3 4

50. Babesa ematen dizutenek mehatxuak edo presioak jasaten dituzte zuregandik urrun daitezen 0 1 2 3 4

51. Zure gutunak itzuli, ireki edo bidean atzematen dituzte 0 1 2 3 4

52. Ez dizkizute deiak pasatzen edo ez zaudela esaten dute 0 1 2 3 4

53. Galdu edo ahaztu egiten dituzte zure enkarguak edo zuri buruzko enkarguak 0 1 2 3 4

54. Zure ahalegin, lorpen eta trebetasunak isildu edo minimizatu egiten dituzte 0 1 2 3 4

55. Zure trebetasunak eta gaitasun bereziak ezkutatu egiten dituzte 0 1 2 3 4

56. Zure akatsak puztu egiten dituzte 0 1 2 3 4

57. Zure iraunkortasunari eta ahaleginari buruzko informazio okerra ematen dute 0 1 2 3 4

58. Oso zorrotz kontrolatzen dute zure ordutegia 0 1 2 3 4

59. Eskubidez dagokizun baimen edo jarduera bat eskatzen duzunean ukatu egiten dizute edo era-
gozpenak eta zailtasunak jartzen dizkizute 0 1 2 3 4

60. Zirikatu egiten zaituzte emozionalki erreakziona dezazun 0 1 2 3 4
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PROBAREN ZUZENKETA

Inbentarioa zuzentzeko, hiru parametro global ezarri ditugu: 

jazarpen psikologikoko estrategia kopurua guztira (JPEG), jazarpen psikologikoko indize globala (JPIG) eta jazarpen 
psikologikoko batez besteko indizea (JPBI). Parametro global horiek honela kalkulatzen dira:

JPEG: Zero ez beste erantzun guztien batura eginda eskuratzen da. 

JPIG: Jazarpen psikologikoko estrategia bakoitzari esleitutako balioak batu eta batura galdera-sortako estrategia 
kopuruarekin (60rekin) zatituta eskuratzen da.

JPBI: Estrategia bakoitzari esleitutako balioen batura erantzun positiboen kopuruarekin zatituta eskuratzen da. 
Zenbaki hori aldakorra da eta JPEGk baldintzatzen du. Estrategia bakoitzari esleitutako balioen batura da / JPEG.

LIPT-60 delakoaren eskala-bertsioa erabiltzeak aukera ematen du, jazarpen-jokabide bakoitzaren presentziari 
eta mailari buruzko informazioa eskuratzeaz gain, egoeraren osagarri diren zenbait alderdi kuantifikatzen 
dituzten hiru indize global ezartzeko. Jasandako jazarpen-estrategia guztiak batuz gero –LIPT dikotomikoak 
neurtutako parametro global bakarra da–, LIPT-60 delakoan JPEG eskuratzen da (jazarpen psikologikoko estrategia 
kopurua guztira). Jazarpen-estrategiei esleitutako intentsitatetik JPIG ateratzen da (jazarpen psikologikoaren 
indize globala) eta horrek jazarpen-estrategiek haien biktimengan zer eragin duten kalkulatzen du. Adibidez, 
jazarpen-jokabide kopuru berdina jasan dezakete bi pertsonak; demagun biek JPEG=10 dutela. Nahiko zifra baxua 
da hori eta jazarpena jasaten duen batena edo ez duen batena izan liteke. Hala ere, subjektu horietako batek JPIG 
altua badu, 1,2 baino handiagoa, alderantzizkoa pentsatuko dugu. JPBI (Jazarpen psikologikoko batez besteko 
indizea) indizeak erantzun positiboei esleitutako batez besteko balioa kuantifikatzen du; hau da, jasandako 
jazarpen-jokabideen intentsitatea eta maiztasuna.

Indize horren balioa beti izango da JPIG baino altuagoa, jakina, baina JPEG (jasandako jazarpen psikologikoko 
estrategia kopurua) zenbat eta handiagoa izan, orduan eta gehiago gerturatzen da JPIGera. JPBI eta JPIG indizeen 
artean alde handiak egoteak esan nahi du subjektuak jazarpen-jokabide gutxi jasaten dituela, baina intentsitate 
handikoak. Langile batek, adibidez, nagusiak etengabe oihu egiten badio eta inoiz ez badio hitz egiten eta ezer 
azaltzen uzten, bi jokabide horiek bakarrik markatuko ditu LIPT galdetegian; hau da, JPEG 3 izango du, oso balio 
baxukoa. JPIG ere berdin, oso baxua izango luke; izan ere: 2/60 = 0,03. Hala ere, JPBI, seguru asko, nahiko 
altua izango luke, adibidez 3,5, baldin eta aplikagarri zaizkion bi item bakarrei, 1) eta 4) itemei, lau eta hiruko 
balorazioa ematen badie hurrenez hurren. Alde horrek lanean gatazkak edo liskarrak leudekeela pentsaraz dezake, 
baina ez da jazarpen psikologikoko egoera esan zaionaren adierazgarri. Gure azterlanean ikusi dugunez, jazarpenik 
jasaten ez duten subjektuek, JPEG eta JPIG neurriak baxu dituztenek (JPEG = 4,3; JPIG = 0,09), JPBI nahiko altua 
izaten dute (JPBI = 1,23) eta horrek iradokitzen du, jazarpen-egoeran ez dauden arren, badituztela gatazkak eta 
tentsioak lanean.
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4. ERANSKINA. MOBBINGA GERTATZEN ARI DELA ADIERAZTEN DUTEN JOKABIDEAK 
    (Knorz eta Zaften arabera)

1. Biktimari lankideekin berriketan aritzea debekatzen zaio
2. Ez diote ahoz edo idatziz eginiko galderei erantzuten
3. Lankideak biktimaren aurka jartzera bultzatzen dira
4. Esandako guztia desitxuratu eta biktimaren aurkako bihurtzen dute 
5. Jai eta jardueretatik kanpo uzten dute
6. Kideek ihes egiten diote biktimarekin lan egiteari
7. Etsaitasunez eta zakar hitz egiten diote
8. Zirikatu egiten dute emozionalki erreakziona dezan
9. Biktimari buruzko fede txarreko iruzkinak egiten dira
10. Mendekoek ez dute haren agindurik betetzen
11. Iraindu eta lotsagarri uzten dute nagusien aurrean
12. Proposamen guztiak atzera botatzen dizkiote
13. Itxura fisikoagatik irrigarri uzten dute
14. Jardueretarako eta eragiteko aukera guztiak kentzen dizkiote
15. Ondorengo izango duenarekin modu paraleloan lan eginarazten diote
16. Besteek eginiko akatsen erantzukizuna egozten diote
17. Informazio faltsuak edo okerrak ematen dizkiote
18. Birgaitzeko eta prestakuntzako ikastaroak egiteko aukera kentzen diote
19. Jartzen dizkioten zereginetan, beste baten mende egoten da beti 
20. Ezohiko zorroztasunez kontrolatu eta zaintzen dute
21. Mahaia edo lanpostua lekuz aldatzen diote, jakinarazi gabe
22. Laneko tresnak manipulatzen dizkiote, kalte egiteko
23. Gutunak zabaldu edo oztopatzen dizkiote
24. Eskubidez dagozkion baimen bereziak eskatzen baditu, zailtasunak jarri edo mehatxuak egiten dizkiote.
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5. eranskina. Sexu jazarpeneko edo sexuagatiko jazarpeneko egoera bat izan litekeenerako 
salaketa egiteko inprimakia

Sexu jazarpeneko eta/edo sexuagatiko jazarpeneko egoera bat izan litekeenerako erreklamazioa/salaketa 
aurkezteko inprimakia

Salaketa aurkeztuko duen pertsonari buruzko datuak: 

Izen-abizenak:  ................................................................................................................

NANa ............................................................................................................................

Adina:  ..........................................................................................................................

Sexua: □  Emakumezkoa / □  Gizonezkoa 

Erakundearekiko lotura:  □  Langilea / □  Bekaduna / □  Boluntarioa: 

Komunikazioaren arrazoia: 

 □  Biktima izatea

 □  Lekukoa izatea 

 □  Hierarkian biktimaren edo erasotzailearen gainean dagoen pertsona izatea

 □  Beste batzuk

Gertaerei buruzko lekukotasuna: 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Organo jasotzaileak jaso du deskribatutako gertaeren inguruko informazioa eta gutun honen bi aletan sinadura 
eta zigilua jarri ditu informazioa jaso izana egiaztatzeko.

Bilbo, 20....(e)ko ..........................ren .....(a)

(Sinadura) 

* Datuak pertsonalak dira eta konfidentzialtasunez tratatuko dira datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 
Lege Organikoan ezarritakoa betez. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubidea 
baliatu ahal izango duzu.



DOSIERRA: LANEKO JAZARPENA ESKU HARTZE SOZIALEAN 31




