
 

 

 

 

ZAINTZA PARTEKATUARI BURUZKO ONDORIOAK 

Izaskun Landaida Larizgoitia 

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria 

 

Emakundeko zuzendariaren amaierako mintzaldia "Zaintza partekatuari buruzko 
eztabaidaren egoera, ikuspegiak eta jarrera hartzeak” jardunaldian. Jardunaldia 
Bilbon egin da, 2013ko urriaren 7an, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako X. 
Gunearen esparruan.  

 

 

Eguerdi on, 

Gaurko helburua, hasieran esan dudan bezala, zaintza partekatuari 

buruzko egungo eztabaidaren egoeraren argazki bat eskaintzea zen. Gaur, 

eztabaidaren gakoak argitzen saiatu gara, eta zenbait adituren iritzia 

entzun dugu. Iritzi horietatik, zenbait ondorio atera daitezke.   

 

Lehena. Eztabaida irekia da zaintza partekatuari buruzkoa, baina 

beharrezkoa da zenbait gai argitzea. Hasteko, zaintza partekatuaz zer 

ulertzen dugun zehaztu behar da. Zaintza partekatua definitzeko modua 

bera eztabaidagaia da berez. Adingabeen interes gorenean oinarrituta, 

edo beste interes batzuetan oinarrituta, erantzukidetasunaren eta 

berdintasunaren aldeko aurrerapen moduan planteatzen ari da benetan 

zaintza partekatua? Eztabaidak beste ardatz batzuk ere baditu: zaintza 

partekatuko erregimenaren motak (lehentasunez, alternatiba moduan ala 

salbuespenez), eta gaur egungo legedia aldatzeko beharra dagoen ala ez.  

 

Gai horren inguruan dagoen informazioa sakon aztertuta, ondoriozta 

daiteke gehiengoa ados dagoela zaintza partekatuaren egokitasunaz, 

baldin eta aita eta ama ados badaude. 

 



Alde biak ados ez daudenean irekitzen da eztabaida. Kasu horretan, 

zaintza partekatuak salbuespena, alternatiba ala lehentasuna izan behar 

duen planteatzen da. 

 

Emakunden, uste dugu zaintza partekatua beste aukera bat dela, kasuan 

kasu zorrotz aztertu beharrekoa, eta egungo legediak ahalbidetzen duena. 

Izan ere, aztertutako datu, txosten eta iritzien arabera, egungo legedian 

zaintza partekatua adostasunik gabeko kasuetan salbuespenezkotzat 

jotzen bada ere, Auzitegi Gorenak eman du epaia, eta Kode Zibilaren 

zenbait artikuluren interpretazio malgua egitearen alde agertu da. Hori 

dela eta, praktikan, epaileak zaintza partekatua ematen ari dira jada, 

adostasunik ez dagoenean ere bai, baldin eta aukera onena dela jotzen 

bada, fiskalaren txostena ez delarik loteslea izaten. 

 

Gaur hemen aurkeztu ditugun datuen arabera, Euskadin eman diren 

zaintzetatik  % 11,7 partekatuak izan dira, eta ehuneko hori gora egiten ari 

da. Hala ere, seme-alabak zaintzeko lanaldi-murrizketa hartzen dutenetik 

% 7 soilik dira gizonak, eta % 5, adingabeak zaintzeko eszedentzia hartzen 

dutenen artean; horiek hartzen dira erantzukidetasunaren adierazletzat 

(nolanahi ere, oso mugatuak dira). Horrek adierazten digu ematen diren 

zaintza partekatuen ehunekoak berdintsuak direla, eta handiagoak ere bai, 

gizonezkoek zaintzarekin aurretik zuten inplikazioaren ehunekoekin 

alderatuta.  

 

Alor horretan, legedi-aldaketa sakona egin baino gehiago, beharrezkoa 

da erantzukidetasunaren eta berdintasunaren aldeko gizarte-aldaketa 

lortzea. 

 

Funtsezko beste gai bat emakumeen aurkako indarkeria da. Ez dugu inoiz 

ahaztu behar zein den abiapuntua. Desberdintasunezko gizartea da gurea, 

eta, askotan, gizarte horrek emakumeen aurkako indarkeria-egoerak 

eragiten ditu. Alde horretatik, entzun ditugun adituen iritziekin bat, 

lehentasunezko zaintza partekatuan, behar bezala ez baloratzeko arriskua 

dago bikotekidearen indarkeria jasan duten emakumeen kasuan, 

salaketarik egin ez denean batez ere. Lehentasunezko zaintza 



partekatuak ez du behar adina berme ematen genero-indarkeriako 

egoera gertatzen ari den kasuetan. 

 

Beste eztabaidagai bat da ea lehentasunezko zaintza partekatua 

lagungarria den erantzukidetasuna sustatzeko, eta, beraz, berdintasuna 

sustatzeko. 

 

Alde horretatik, azpimarratu nahi dugu zaintza partekatua ez dela 

haustura baten ondoren erantzukidetasunez jarduteko modu bakarra, 

ezta garrantzitsuena ere. 

 

Lehentasunezko zaintza partekatuak berdintasuna sustatuko duela 

diotenei erantzuteko, azpimarratu behar da berdintasuna ez dela 

sustatuko zaintza partekatua egoteagatik, baizik eta adingabeak 

erantzukidetasunez zaintzeagatik, jaiotzen diren unetik bertatik. 

Berdintasuna sustatzeko, beste formulak batzuk erabili behar dira, 

haustura baino lehenagokoak.  

 

Alde horretatik, helburua erantzukidetasuna bada, harrigarria da 

mugimendu garrantzitsurik ez egotea aitatasun-baimen berdinen eta 

besterezinen alde, edo hasiera-hasieratik erantzukidetasuna benetan 

sustatzen duten beste neurri batzuen alde.  

 

Emakundek, mugimendu feministak bezala, betidanik defendatu du 

emakumeek eta gizonek erantzukide izan behar dutela pertsonak zaintzen 

-kasu honetan, adingabeak zaintzen–, baldin eta berdintasuna lortzeko 

bidean aurrera egingo badugu. Diskurtso hori aldarrikatu dugu beti, eta 

hori bultzatzen jarraituko dugu.  

 

Izan ere, eredu hori nahi dugu gure gizarterako, eta hala aldarrikatu izan 

dugu, bai EAEko Emakumeentzako Ekintza Positiboko I. Plana (1991-1994) 

izeneko hartan —non adierazten baita familia-erantzukizunak emakumeen 

eta gizonen artean berdintasunez banatu daitezen sustatzea ezinbesteko 

baldintza dela enplegu-aukeretan berdintasunezko politika izateko—, bai 



Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 

Legean —35. artikuluan ezartzen baita gizonek etxeko lanetan ere 

erantzukizunak hartzea sustatu behar dutela Euskal herri-administrazioek 

—.  

 

Zaintza partekatua erantzukidetasunaren eredu horren barruan egokitzen 

da ondoen. Zaintza partekatua lehen unetik hasten da, umea jaiotzen 

denetik edo adoptatzen denetik, seme-alabak heztea eta haztea ez baita 

eskubide bat, betebehar bat baizik; betebehar iraunkorra, eta ez dago 

pertsonaren egoera zibilaren mende, ezta bizikidetzaren mende ere. 

Emakundek gizarte heldu baten alde egiten du, non emakumeak eta 

gizonak une oro elkarrekin arduratuko diren beren seme-alabak zaintzeaz. 

Eta erantzukidetasuna ez da banandu ostean planteatu behar, seme-

alabak jaiotzen diren unean baizik. 

 

Azkenik, bada funtsezko gai bat, garrantzitsuena, inoiz ahaztu egin behar 

ez dena: adingabeen interesak. Zaintzak, haren modalitatea dena delakoa 

izanda ere, adingabeek behar duten arreta dutela bermatu behar du; 

beraz, ahalik eta egonkortasun sendoena (pertsonala, afektiboa eta 

familiakoa) ahalbidetu behar die adingabeei. 

 

Ikusi dugunez, praktikan, zaintza partekatua oso konplexua da, eta, beraz, 

alderdi bien artean oso ulermen handia izatea eskatzen du; lehenago ere 

erantzukidetasuna egotea eta antzeko baliabide materialak egotea 

eskatzen du, zaintza partekatua bideragarria izango dela bermatzeko. 

Gurasoen artean adostasunik ez badago, lehenagotik erantzukidetasunik 

egon ez bada, hezkuntza eta heziketa emateko irizpideetan adostasunik ez 

badago eta gurasoek oso egoera material desberdina badute, zaintza 

partekatuaren eredua derrigorrez ezartzeak ondorio negatiboak eragin 

ditzake adingabeengan. Horregatik, kasuak banan-banan aztertu behar 

dira, eta komenigarritzat jotzen den zaintza-mota esleitu behar zaio 

familia-errealitate bakoitzari. Ez dago zaintza-eredu idealik, eta zaintza 

partekatua eredu egokia izan dadin, beharrezkoa da –beste baldintza 

batzuen artean- guraso biak aldez aurretik erantzukideak izatea eta 

etorkizunean ere erantzukide izango direla ituntzea.  

 



Azken batean, hauxe uste dugu Emakunden: zaintza partekatuko sistema 

orokor bat ezartzeko, adingabeentzat onuragarria izan dadin, beharrezkoa 

da bi gurasoak berdintasunez bizitzea eta biek elkarrekin hartzea seme-

alabenganako erantzukizuna, bai elkarrekin bizi diren artean, bai gerora 

ere. Bitartean, egungo legediak ahalbidetzen duen aukera bat izango da 

zaintza partekatua. Eta azpimarratu nahi dugu kasu guztiak banan-banan 

aztertu behar direla, eta familia-egoera bakoitzari zaintza-mota egokia 

esleitu behar zaiola; horretarako, behar diren baliabideak jarri beharko 

dira eta behar beste egokitzapen egin beharko dira, azterketa horiek 

zorrotzak eta  adingabeen ongizaterako egokiak izan daitezen. 

 

 

Eskerrik asko. 


