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Aurkezpena

n  Laneko sexu-jazarpena edota sexuagatiko jazarpe-
na genero-indarkeria gauza tzeko beste modu bat da. 
Horrela, lan-giroan bertako eta ikusezin bihurtu da.

n  Horregatik, arazoa an tzematea eta horri hel tzea erraz-
tuko duen informazioa, baita horri aurre egiteko auke-
rak ere ekar tzea garran tzi tsua da.

n  Genero-indarkeriaren emakume biktimei lagun tzeko 24 
orduko telefono bidezko arreta zerbi tzua (900 840 111) 
horrelako edozein egoera identifi ka tzen eta irtenbidea 
ematen lagun tzeko baliabide espezializatua da.



Zer da? …

… sexu-jazarpena?

Sexu-jazarpen tzat hartuko da per tsona baten duinta-
sunaren aurka jo tzea helburu edo ondorio duen edozein 
sexuagatiko jokabide, ahozkoa edo fi sikoa. Bereziki, lar-
deriazko inguru laidogarria edo iraingarria bilakarazten 
badu.

… sexuagatiko jazarpena?

Sexuagatiko jazarpen tzat hartuko da per tsona baten 
duintasunaren aurka jo tzea eta larderiazko inguru laido-
garria edo iraingarria bilakaraztea helburu duen sexua-
ren araberako edozein jokabide.



Nola ezagut di tzakezu egoera 
horiek?

Zirriak eta imur txiak egiten badizkizute, edo nahita uki tzen 
bazaituzte; Beharrik izan gabe zu ukitu edo uki tze fi sikoa…

Lizunkeriaz begira tzen dizutenean edo konnotazio sexuala 
duten zeinuak egiten dizkizutenean, txistukadak, keinuak…

Gogoz kontra mezu elektronikoak eta testu-mezuak jaso-
tzen badituzu edo sexu-edukiak dituzten gutun anonimoak 
jaso tzen badituzu…

Iruzkin edo iradokizun sexualak egiten dizkizutenean, sexua 
gai duten txisteak konta tzen dizkizutenean edo, harira eto-
rri gabe, fantasia erotikoei buruz galde tzen dizutenean…

Sexu-mesedeak argi eska tzen dizkizutenean, ba tzuetan la-
neko sustapenari loturik…

Lan-eremuan emakumeak egoteari buruz edo zure sexua-
ren arabera lan egiteko gaitasunari buruz mespre txuzko 
berbak daudenean,…
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Laneko sexu-jazarpena edota sexuagatik jazarpena da-
karten jarrerek ondorioak dituzte lan-bizi tzan zein ohiko 
bizi tzan.

Lan-ingurunean

n  Produktibitate txikia.
n  Lan-kargak handi tzea.
n  Absentismoa.
n  Motibaziorik eza.
n  Lan-i txaropen gu txi 

jaso tzea.
n  Ahaldun tzea muga tzea.
n  Errudun sentimenduak.
n  Konta tzeari beldurra, 

lo tsa,…
n  Lan-jardunari buruzko 

erreferen tzia txarrak.
n  Bidegabeko kalera tzea.

Eguneroko bizi tzan

n  An tsietatea, depresioa,…
n  Lorik eza.
n  Bizi-i txaropenen per tzepzio 

txikia.
n  Eguneroko lanetan kon-

tzentra tzeko zailtasunak.
n  Komunika tzeko arazoak.
n  Gizartetik bakartuta.
n  Haserrekortasuna.
n  Harreman per tsonaletarako 

arazoak.
n  Gizarte-harremanetan 

arazoak.



Zer egin dezakezu?

Ez u tzi lan egiteari, eman zure egoeraren berri enpresa 
ba tzordeari, sindikatuari edota ordezkari sindikalari eta 
bila i tzazu lagungarriak izan daitezkeen probak.

Lagun tza juridikoa eta informazioa eskatu egoera horri 
amaiera emateko moduei buruz, baita eraso tzailearen-
tzako, enpresa edo organo administratiboaren tzako on-
dorio legalei buruz ere (ondorio zibilak, penalak eta la-
nekoak).

Lagun tza psikologikoa eskatu, egoerari eta zure gara-
pen profesional eta per tsonalean dituen ondorioei aurre 
egiten lagunduko dizutenak.

Halaber, hona ere dei dezakezu 900 840 111

Ge nero-indarkeriaren
Biktimei Lagun tzeko Zuzendari tza



900 840 111
Eusko Jaurlari tzaren Herrizaingo Saileko Genero-in-
darkeriaren Biktimei Lagun tzeko Zuzendari tzak te-
lefonoa jar tzen du, emakume izate hu tsagatik soilik, 
indarkeria jasaten duten emakumeen esku.

Genero-indarkeriaren edozein adierazpenaren, sexu-ja-
zarpena eta jazarpen sexista barne, emakume biktimari 
lagun tzen dion profesional espezializatuek eran tzuten 
dute.

Berehalako arreta anonimoa, eman beharreko urra-
tsen gaineko orientazioa eta argibideak emango diz-
kizute eran tzun per tsonalizatua emateko, hala nahi 
izanez gero.izanez gero.

LEKU SEGURUA DA, INORK EZ DU JAKINGO 
BERTARA DEITU DUZULA ETA GAINERA BERTAN 

KASU EGITEN DIZUTELA SENTITUKO DUZU
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24 ordukoa
Dohainik
Isilpekoa
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