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“Sexuan oinarritutako bereizketa, bazterketa
edo murrizketa oro hartuko da emakumeen
aurkako diskriminaziotzat, baldin eta, esfera
politikoan, ekonomikoan, sozialean, kulturalean, zibilean edo beste edozein esferatan,
emakumeek giza eskubideak eta funtsezko
askatasunak baliatzea edo gauzatzea edo
horiek guztiak emakumeei onartzea murriztu
edo ezabatzeko helburua edo ondorioa badute, emakumeen egoera zibila edozein izanik
ere eta gizonen eta emakumeen berdintasuna
oinarritzat hartuta”.

Emakumeen aurkako diskriminazio mota guztiak ezabatzeari buruzko Konbentzioa (CEDAW), 1. artikulua.
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Urteko Txostena 2008
Eusko Legebiltzarrari Urteko Txostena aurkeztu diogu, 2008ko ekitaldirako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak egindako jardunei buruzkoa.
Erakundearen ibilbidea 2006ko maiatzean
hasi zen, eta defendatzaileak bere gain hartu zuen hura abian jartzea; aurkezpen hau,
defendatzailearen agintaldiaren erdibidean
iritsi da. Hortaz, estatuko beste ezein autonomia-erkidegotan erreferenterik ez duen
erakundeak bide laburra egin du oraindik,
eta txosten honek hurbilketarako tresna
baliagarria izan nahi du; erakundearen
funtzionamendura, arlo horretako gizarteproblematikara, langileen betekizunetara,
erregulazioaren mugetara eta espezializazio-ezaugarrietara hurbiltzeko.
Aurkezpenarekin batera, Eusko Legebiltzarra berriz ere eratu da, 2009ko martxoaren
1eko hauteskundeen ondoren, eta, horren
ildotik, emakumeen eta gizonen tratu-berdintasunari buruzko gaien ardura duen batzordeko kideak ere aldatu dira. Hain zuzen
ere, Defentsa Erakunde honek batzorde
horri aurkeztu behar dio Urteko Txostena.
Eusko Legebiltzarrari zorionak eman behar
dizkiogu, historian bigarren aldiz modu
paritarioan osatu delako, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legearen haritik etorritako hauteskunde-aldaketaren ondorioz.
Nabarmentzekoa da, halaber, txosten honi
dagokion aldian, Espainiako Gobernua ere
modu paritarioan osatu dela estreinakoz,
eta, hori ez ezik, gizarterako oro har eta
instituzioetarako bereziki garrantzi handia
duen keinu bat ere egin duela: Berdintasun
Ministerioa sortzea.
Txosten honek eraginpean hartzen duen
aldian (eta txostena aurkezten den unean)

krisialdi ekonomiko globala izan da nagusi,
nazioartean 2008aren erdialdean astintzen
hasi zena eta gure autonomia-erkidegoaren etorkizunean ere eragina izango duena.
Eskandinaviako Generoko Defentsa Erakundeen esperientzietatik ondorioztatzen
denez, krisialdi horrek gure erakundea ohartarazi behar du, emakumeen enpleguaren
egonkortasuna urratzeko dauden aukeren
inguruan, eta, genero-berdintasunerako
aldez aurreko betekizun gisa, emakumeen
independentzia ekonomikoari lehentasuna
emateko premiari dagokionez.
Aurten, igoera txikia nabari da Berdintasunerako Defentsa Erakundean jasotako
eskaera kopuruari dagokionez, baita egindako ikerketa kopuruari dagokionez ere.
Horren haritik, azpimarratzekoak dira erakundearen ekimenari jarraiki ofizioz egindako ikerketak, funtzionamendu-erregelamenduan jasota dagoen aukera hori lehen
aldiz baliatzearen ondorioz etorri direnak,
komunikabideetan argitaratutako gertaera
baten berri izan ondoren. Horri esker, aurrera egin dugu herritarrei laguntzeko aldez
aurretik zehaztutako prozeduren garapenean. Lehen aldiz, halaber, sektore publikotik
etorritako kexa bati erantzuna eman diogu,
eraso sexistei buruzko kasuak ebazteko
bidea errazteko eginkizuna betez (4/2005
Legearen 64.2 artikuluko d) idatz-zatia).
2008ko ekitaldi honetan arreta eskaini diegun herritarrek planteatutako problematikari dagokionez, lau alderdi azpimarratu
behar ditut hemen, tratu-berdintasunaren
funtsezko eskubidea urratzen dutenez bereziki larriak diren heinean.
Lehenik eta behin, komunikabideen zeregina aztertu behar dugu, emakumeen mendetasun-estereotipoak helarazten dizkigu-
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tela aintzat hartuta. Oraingo honetan, EAEn
helbide fiskala duten komunikabideen harreman eta zerbitzu sexualei buruzko publizitate-orriak aztertu ditu Berdintasunerako
Defentsa Erakundeak, eta tratu-berdintasunaren printzipioa urratzen dutela eta sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa eragiten
dutela ondorioztatu du, emakumeak sexuobjektu soil gisa aurkezten dituztelako eta
gizonen nahien mendetasuneko, eskuragarritasuneko eta zerbitzuko estereotipoak
indartzen dituztelako. Gainera, publizitate
horrek emakume gazteen prostituzioko
zerbitzu eta zentroak sustatzen ditu, dirutza handien truke.
Horrek agerian uzten du behar-beharrezkoa dela komunikabideekin batera sakoneko lana abian jartzea, CEDAW emakumeen
aurkako diskriminazio mota guztiak ezabatzeari buruzko Konbentzioaren ildotik,
nazioarteko dokumentu juridiko loteslea
dena, 1979an Nazio Batuen Batzarrak
onartu zuena eta 1983an Espainiak berretsi zuena. 1996. urtean Beijingen CEDAW
garatzeko eratu zen Ekintza Plataformak
adierazi zuenez, komunikabideek ardatz
estrategikoetako bat osatzen dute, emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde
egin beharreko bidean.
Bigarrenez, Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak jaso ditu “haurduntzarengatiko
kaleratzearekin” zerikusia duten kasu asko
(2008an jasotako eskaeren %15), ageri-agerian batzuetan, eta beste batzuetan, aldiz,
ezkutuan. Guretzat beharrezkoa da aurrerantzean horren gainean egotea, arazoaren
norainokoaren berri izateko, herritarrek horren inguruan zer eskubide dauzkaten jakin
dezaten ahalbidetzeko eta ebazpen judizialak nondik nora doazen jakiteko. Horri
dagokionez, nabarmentzekoa da CEDAW
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konbentzioak dagoeneko ezarri zuela estatu sinatzaileek honako konpromiso hau
hartu behar zutela: “Haurduntzarengatiko
edo amatasun-lizentziarengatiko kaleratzea debekatzea, eta horretan erortzen direnei zehapenak ezartzea” (11.2 artikulua).
Hirugarrenez, sektore pribatuan sexu- edo
genero-arrazoiengatiko diskriminazioa nabari da, nahiz eta eskabideen kopurua txikiagoa izan, laneratzean, zerbitzuen sektorean, elkarteen testuinguruan, elkarte
gastronomikoen kasuan eta publizitatean.
Laugarrenez, genero-berdintasunaren arloan arautu berri diren eskubideetako
batzuk oso ahulak direla ohartu gara. Norberaren, familiaren eta lan-arloko bizitza
bateragarri egiteari dagokionez, esaterako
(Legeak negoziazio kolektiboaren edo alderdien arteko akordioaren esku uzten du
gai hori arautu edo zehaztea). Horri dagokionez jaso dituen eskaeren kopurua eta
ezaugarriak aintzat hartuta, Berdintasunerako Defentsa Erakundea ohartu da alderdi
bakoitzak bere erara interpretatzen duela
araua (jurisprudentzia txikian ere bestelako iritziak ageri dira horren inguruan), eta
araua betearazteko mugak ageri direla.
Gainera, Auzitegi Konstituzionalak adierazi
badu ere norberaren, familiaren eta lan-arloko bizitza bateragarri egiteko eskubideak
berdintasunaren funtsezko eskubideari lotuta daudela, egiaztatu denez, eskubide
horiek gauzatzea egoera indibidualen interpretazioaren mendean dago, eta, gainera,
emakumeen berezko eskubide baten antzera eratzen ari dira, gizonen erantzukizunetik
aparte. Azken dinamika horrek bultzaturik,
sektore pribatuko eragile ekonomikoek
enpresa-errentagarritasunerako mehatxutzat jotzen dituzte eskubide horiek.

Urteko Txostena 2008
Ekitaldi honetan, Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen ikerketa-ekintza oztopatzeko
lehen ahaleginak ageri dira, eta, horren haritik, bi eskaera ebatzi dira, eta horien espedienteak Emakunde Emakumearen Euskal
Erakundeari helarazi dizkiogu, kasuan kasuko
zehazpen-prozedura bidera dezan.
Herritarrei laguntzea lehentasuna da Berdintasunerako Defentsa Erakundearentzat,
baina erakundearen eginkizunak ez dira
horretara mugatzen. Ekitaldi honetan badira egiturazko beste hainbat ekintza oso garrantzitsu ibilbidea hasi berri dutenak, hala
nola jarduerak publizitatearen, prentsaren
eta komunikazioaren bitartez hedatzea,
web-orria abiaraztea, koordinazioko instituzio-mekanismoak garatzea, Eusko Legebiltzarreko Emakume eta Gazteria Batzordearekin batera Norvegiako eta Finlandiako
Defentsa Erakundeei egindako bisitaldia,
egindako azterlanak, abian jarritako agerkariak, Nazioarteko Mintegia eta abar.
Urteko Txosten honen 1. atalak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundea abian jartzeko eta funtzionatzeko jardunak izenburua daramanak, alderdi
horiek guztiak jorratzen ditu. Honako zazpi azpiatal hauetan antolatu da atal hori:
funtzionamendurako tresnak; hedapena
eta komunikazioa; Nazioarteko Mintegia;
koordinazio- eta lankidetza-mekanismoak;
nazioz haraindiko harremanak; azterlanak
eta argitalpenak; eta langileak eta aurrekontua.

eskaerei dagokien azterketa edo erantzuna
deskribatzea, kontsultak, kexak eta salaketak eta bestelako entitateetarako bideratzeak tipologien arabera bereiziz; egindako
ikerketak; azkenik, gomendioak betetzeari
buruzko aipamen laburra egin da.
Txostena amaitzeko, 3. atala erantsi da.
Hartan, 2008ko Urteko Txostenean jasotako informazioa laburbildu da.
Horrekin bete nahi dut Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legeak (73. eta 74. artikuluak) eta
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen antolamendu
eta funtzionamendurako Erregelamendua
onartzen den ekainaren 13ko 119/2006 Dekretuak (19. artikulua) agindutakoa. Horien
arabera, landutako urteko eta ezohiko txostenak aurkeztu behar ditu Berdintasunerako Defentsa Erakundeak Eusko Legebiltzarrean, Urteko Txostenak bildu beharreko
gutxieneko informazioaren berri emanez.
Urteko Txosten honen xede nagusia azpimarratu nahi nuke: sektore pribatuan sexuarrazoiengatiko diskriminazioa eta emakumeen eta gizonen tratu-berdintasunaren
funtsezko eskubidea urratzen duten jardunbide eta egoerak euskal herritarrek
nola jasotzen dituzten eta horren inguruan
zer esperientzia izan dituzten jasotzea, eta
informazio hori guztia Eusko Legebiltzarraren ordezkariei helaraztea.

2. atalean, Herritarrei laguntzeko jardunak
deskribatu ditugu. Honako bost azpiatal
hauetan antolatu da atal hori: erabilitako
terminoak mugatzea; lagundutako herritarrak deskribatzea, eskaeren eremuak, arrazoiak eta tipologiak aipatuz; eskaerak eta
Maite Erro Jauregi
EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defendatzailea

11

1

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako defentsa erakundearen abian jartze eta funtzionamendurako jardunak

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea abian jarri izanari
jarraipena emateko (2006ko maiatzean hasi
zen defendatzailearen izendapenarekin, eta
egoitza 2007ko otsailean inauguratu zen
Gaztelako Atea 25an), 2008ko ekitaldian
funtzionamenduari buruzko hainbat jardun
garatu dira, jardun garrantzitsuak dira,
horiei esker gainditu nahi izateko hurbileko
erreferenterik gabeko baliabide berritzailea
abian jarri delako (baliabide horren erreferenteak herrialde eskandinaviarretako Berdintasunerako Defentsa Erakundeak dira).
Hortaz, atal honetan 2008ko urtarriletik
abendura bitartean gauzatu diren jardunak
deskribatuko dira, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
Legean ezarritako eginkizunak betetzen ote
diren jakinaraziz, herritarren arretari, hots,
2008ari dagokion Urteko Txostenaren 2.
atalean zehazten direnei buruzko eginkizunak izan ezik.
Txosten honetan azaltzen den informazioa
zazpi azpiataletan antolatzen da: funtzionamendurako tresnak; hedapena eta komunikazioa; nazioarteko mintegia; koordinazio- eta kolaborazio-mekanismoak; nazioz
haraindiko harremanak; azterlanak eta argitalpenak; eta langileak eta aurrekontua.

1.1 Funtzionamendurako tresnak
Urte honetan eman zaio amaiera definizioari
eta sexu-arrazoiengatiko diskriminazioagatiko eskabideen espedienteak izapidetzeko
aplikazio informatikoa, T80–Espedienteak
Kudeatzeko sistema, aktibatu da EJIE Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartearekin
sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bitartez; horretaz gain, erabiltzeko eskuliburu
bat egin da, eta dagozkion zerbitzu juridikoetako langileak prestatu dira.
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Halaber, enpresa horrekin lankidetzan,
Berdintasunerako Defentsa Elkartearen
segurtasunaren, datuen babesaren eta fitxategien argitalpenaren inguruan dauden
premiak aztertu dira, eta Segurtasun Dokumentu bat egin da.
Berdintasunerako Defentsa Elkartearen web
orria argitaratu da gaztelaniaz, euskaraz eta
ingelesez, orriaren diseinua, egituraren definizioa, edukien lanketa eta sartzeko bidea
amaitu ondoren. Orri hori www.euskadi.net
erakundearen web orrian sartuta dago, Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen
subhome gisa, betiere Eusko Jaurlaritzaren
Administrazioa Eraberritzeko eta Administrazio Elektronikorako Idazkaritza Nagusiak
gai horri buruz emandako argibideak kontuan hartuta. Honako hau da sartzeko helbidea:www.euskadi.net/defentsoria. Helbide
horren bitartez, herritarrekin zuzeneko komunikazioa izateko bide berri bat edukitzeko
aukera izateaz gain, (izan ere, erakunde honi
eskabideak egiteko aukera ematen du on
line bidezko datu-orri baten bitartez) bere
funtzionamenduarekin lotutako informazio
garrantzitsua, herritarrek erakunde horretara jotzeko aukera ematen duten kasuak,
eta gehiago jakiteko atal bat biltzen du. Atal
horretan, berdintasunerako funtsezko eskubideari buruzko ohiko galderak, oinarrizko
kontzeptuak, legedia eta jurisprudentziaren
inbentarioa biltzen dira, baita kasu horietan
herritarrek dituzten eskubideak ere. Webgune horretan, halaber, gaiarekin lotutako
berrikuntzak, berriak eta ekitaldiak biltzen
dira, baita beste Berdintasunerako Defentsa
Erakunde batzuetarako loturak eta intereseko argitalpenak ere. Edukien mapa honako
epigrafe hauen bitartez antolatzen da: Ongietorria, Zer da Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundea?,
Herritarrei arreta, Gaurkotasuna, Gehiago
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jakiteko, Kontaktua, eta Tratu Berdintasunerako Behatokia (azken epigrafe hori
egiten ari gara eta aurreikusten da 2009an
argitaratuko dela).
Era berean, Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak tratu-berdintasunaren eta sexu-arrazoiengatiko diskriminaziorik ezaren
alorretako espezialisten zerbitzuak kontratatu
ditu (dokumentazio teknikoari nahiz aholkularitzari dagozkionak). Zerbitzu horiek, besteak beste, honako gai hauei buruzkoak dira:
negoziazio kolektiboa, publizitatea, enplegurako sarbidea, uztarketa, laguntza bidezko
ugalketa eta abar.

1.2 Hedapena eta komunikazioa
“Gauzatzen dituen jardueren eta ikerketen
hedapena” 4/2005 Legeak Berdintasunerako Defentsa Elkarteari esleitzen dizkion
eginkizunetako bat da. Hedapen hori, berez,
funtsezko eta oinarrizko jarduera da baliabidea berria bada eta bere jardun nagusia
herritarrek aurkeztutako eskabideak oinarri
hartuta hasten bada. Errealitate horretatik
abiatuta, azpiatal honetan deskribatu diren
komunikazio-tresnak garatu dira. Tresna
horien artean aipatutako web orria dago,
baita banatzeko bi informazio-triptiko, publizitate-hegalak prentsa idatzian txertatzeko eta irratiko iragarki bat ere. Tresna horiek
euskarri gisa erabili dira apirilean, ekainean,
irailean, urrian eta azaroan publizitate-kanpaina xume bat egiteko. Era berean, hainbat
komunikabidek egindako eskaerei erantzun
zaie eta hainbat jardunalditan parte hartu
da Berdintasunerako Defentsa Erakundeari
eta bere eginkizunei nahiz jardunei buruzko
komunikazioak aurkeztuz.
Hedatzeko eta komunikatzeko jardunak erakunde publikoentzat, Autonomia Erkidegoko

biztanleentzat eta sektore pribatuarentzat
izan dira bereziki, hau da, agente ekonomiko
eta sozialentzat, langileentzat, lanbide-elkarteentzat, elkarte feministentzat, eta elkarteentzat orokorrean, baita komunikabideentzat
ere. Jardun horien helburu nagusia Erakunde
honen eginkizunak eta organo honetara jo
ahal izateko prozedura ezagutzera ematea
izan da, eta, helburu horri erantzuten diote,
2008an, ondorengo azpiataletan azaltzen
diren jardunek.
Honako ekintza hauetan aurkeztu dira ponentziak: Emakumeen Nazioarteko Eguna
(martxoaren 8an) dela-eta Bilboko Elorrieta-Erreka Mari Institutuak antolatu zuen
“Emakumeak lan-merkatuan” deituriko hitzaldian; UGT sindikatuak martxoaren 12an
Donostian antolatu zuen “Lan Jazarpenari”
buruzko Jardunaldian; Ergonomiako Euskal
Institutuak urriaren 14an Derion “Nola egin
aurre legeriari genero-berdintasunaren
alorrean?” gaiari buruz antolatu zuen jardunaldian; Forokoopek –Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua eta Euskadiko
Kooperatiben Konfederazioa– azaroaren
20an Bilboko Euskalduna Jauregian “Genero-berdintasuna kooperatibetan” gaiari
buruz antolatu zuen Jardunaldian; eta Aizan
Berdintasunerako Elkarteak abenduaren
18an Gasteizko Kultur Etxean antolatu zituen “Berdintasunari eta genero-indarkeriari
buruzko IV. Jardunaldietan”.
Eskolak eman dira Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Masterrean (UPV/EHUko
Enpresa Espezialitatearen modulua) Gipuzkoako campusean, eta Berdintasunerako
Defentsa Erakundeari, bere prozedurari,
tratu-berdintasunaren esparru juridikoari
eta berdintasunerako oinarrizko eskubidearen babesari, estatu eskandinaviarretan
dituen erreferenteei eta sektore pribatuko
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lan-eremuan sexu-arrazoiengatiko diskriminazioak eragiten dituen arazo nagusiei
buruzko informazioa eman da.
Urte honetan etengabeko presentzia izan
dugu komunikabideetan: 31 elkarrizketa eta 2
iritzi-artikuluren argitalpena. Berdintasunerako
Defentsa Erakundeari buruzko 117 inpakturen
artean honako hauek landu dituztenak daude:
prentsa idatziak orokorrean (Berria, Deia, Diario
de Noticias de Álava, El Diario Vasco, El Correo,
El Mundo, El Nervión, El País, Gara, Noticias de
Gipuzkoa eta 20 Minutos); prentsa espezializatuak (Bake bidean -Leizaola Fundazioarena-,
Emakunde, Nahita -Ermuko Udalaren Aukera
Berdinetarako Saila-, Argia, eta abar); gehigarriek (El Correo Innovación eta Gara Zazpika);
prentsa ekonomikoak (Dato Económico, Expansión, Gestión 2-17 eta Bilboko Merkataritza
Ganberaren Información egunkaria); baita telebistek (Álava 7, ETB eta Tele Donosti); interneten (eitb.com); eta irratiek (Cadena Ser, Cope,
Euskadi Irratia, Herri Irratia, Laudio Irratia, Onda
Cero, Radio Euskadi, Radio Nacional de España, Radio Popular eta Radio Vitoria) landu
dituztenak ere.
Komunikabide horiek landu dituzten gaiek
honako hauekin lotuta dauden gaiei egiten
diete erreferentzia: UPV/EHUrekin sinatutako lankidetza-akordioarekin; Arartekoaren
erakundearekin sinatutako Hitzarmenarekin;
Emakumeen Nazioarteko Egunarekin; Norvegiako, Finlandiako, Lituaniako eta Islandiako Defentsa Erakundeetara eta Berdintasunerako Zentroetara egindako bisitekin,
zeharkako diskriminazioa atzeman ondoren
PFEZaren Araua aldatzeko proposamenarekin, 2007ari dagokion Urteko Txostena Legebiltzarrean aurkeztearekin; eta “Emakumeak
eta zuzendaritza-postuak: berdintasunaren
ameskeria” izeneko argitalpenarekin; sexuarrazoiengatiko diskriminazioari eta pro-
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zedura juridikoari buruzko Nazioarteko
Mintegiarekin; sexu-arrazoiengatiko diskriminazioari buruzko problematika nagusiekin; hainbat kasuren aurrean (erreklamazioa
egiteagatiko errepresaliak, enplegua lortzeko garaian edo publizitatean diskriminazioa
izatea, esaterako) Berdintasunerako Defentsa Erakundeak izandako esku-hartzearekin
zerikusia duten gaiei. Azkenik, “Amaren egunean” eta “18 aste igarotakoan, zer?” tituluak
dituzten iritzi-artikuluek honako gai hauek
jorratzen dituzte: emakumeei beren familiaarloko eta lanbide-arloko bizitza uztartzeko
ahalegina esleitzen zaiela, baita egiten duten
lan pertsonala eta profesionala aitortzea merezi dutela eta tratu-berdintasunaren aldarrikapena ere.
Komunikabideetan hedapen-kanpaina bat
garatzeari dagokionez, publizitate-hegaltxoak txertatu dira prentsa idatzian (El Correo, El Diario Vasco eta Deia), on line bidez
(diariovasco.com, elcorreodigital.com/bizkaia
eta elcorreodigital.com/araba), eta iragarkiak
irratian (Grupo Eitb -Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Radio Vitoria eta Gaztea-, Cadena
Ser, 40 Principales, Radio Nervión eta
Kiss FM).
Hedapen-euskarriak bi hizkuntza ofizialetan
eman dira, eta mezuak 2007. urtean hedatu
ziren leloetan oinarritu dira: “Ez zaituzte
kontratatzen gerta litekeelako haurdun geratzea, emakume izateagatik”, “Zure soldata txikiagoa du zure gizonezko lankideena
baino, emakume izateagatik”, “Ez zaituzte
mailaz igotzen ez dutelako uste zuk nahiak
izan ditzakezunik, emakume izateagatik”,
“Zure lanean, gehiago balioesten dute zure
ﬁsikoa zure gaitasuna baino, emakume izateagatik”. Lelo horiek Eusko Jaurlaritzaren
eta Berdintasunerako Defentsa Erakundearen logotipoarekin aurkeztu ziren, horretaz
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gain, telefono-zenbakia eta harremanetarako helbide elektronikoa jarri ziren, baita
honako hitz hauek ere: “Zure kasuan baieztapen hori egiazkoa bada eta aldatzea nahi
baduzu, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak mekanismo guztiak jartzen ditu zure eskura helburu
hori lortzeko. Zeren, emakume izateagatik,
eta gizarte berdinago baten alde, organo
publikoa eta doakoa eskaintzen baitizugu
Euskadin, sektore pribatuan, sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-egoeretan, zuzenekoak edo zeharkakoak, defendatzeko”.
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
hedapen-triptikoaren 4.000 ale argitaratu
dira “Sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren
aurrean, dei iezaguzu” lelopean, eta “Sektore
pribatuan pairatutako sexu-arrazoiengatiko
diskriminazioaren aurrean defendatzea ez
zaizu ezer kostako” lelopean argitaratutako
2.000 ale. Horietako bakoitzaren 800 ale banatu dira bidalketen bitartez, aurkezpen-gutun batekin batera, sektore publikoko (Legebiltzarra, Eusko Jaurlaritza, Ararteko, Batzar
Nagusiak, Foru Aldundiak, Lan Ikuskaritza,
Udalak, Berdintasunerako Erakundeak eta
abar) eta sektore pribatuko (Elkarte Feministak eta dokumentazio-zentroak) agente
sozialen artean. Gainerako triptikoak erakundeei eta genero-berdintasunarekin lotutako
hainbat ekintzetan interesa dutenei entregatu
zaizkie.
Triptiko horietako lehenaren, hots, “Sexuarrazoiengatiko diskriminazioaren aurrean,
dei iezaguzu” deiturikoaren azalean gerta
litezkeen hainbat egoeraren zerrenda azaltzen da: “Kontratua deuseztatu dute haurdun egoteagatik. Txiste matxistak bulegoan.
Sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa elkarteetan. Soilik gizonezkoentzako komunak
dituzten enpresak. Emakumerik onartzen

ez den enplegu-deialdi bat. Soldata-aldeak
enpresan lanpostu berdina duten emakumeen eta gizonen artean” eta triptikoaren
barruan, honako galdera hauei erantzuten
zaie: “noiz aurkeztu behar da helegitea?”,
“nork aurkeztu behar du?”, “zer formularen
bitartez?”, eta amaieran honako mezu hau
azaltzen da: “sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurrean, dei iezaguzu”; horretaz
gain, Berdintasunerako Defentsa Erakundearen telefono-zenbakia, helbidea eta helbide elektronikoa azaltzen dira.
Bigarrenaren barruan, hots, “Sektore pribatuan sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurrean defendatzea ez zaizu ezer
kostako” deituriko triptikoaren barruan lau
informazio-atal daude: “Defentsa Erakundea doakoa da”, “Defentsa Erakundeak
gauzak errazten dizkizu”, “Defentsa Erakundeak informazioa ematen du” eta “Defentsa Erakundeak ikerketa egiten du”, eta
harremanetan jartzeko datuak eman ditu:
helbidea, telefono-zenbakia, helbide elektronikoa, arretarako ordutegia, eta, kasu
honetan, baita web orriaren helbidea ere.
2007ari dagokion Urteko Txostena inprimatutako formatuan argitaratu da (250
ale) eta honako erakunde hauetan banatu
da: Eusko Legebiltzarrean (Presidentea,
Emakumearen eta Gazteriaren Batzordea);
Arartekoan; Eusko Jaurlaritzan (Lehendakaritza eta Lehendakariordetza, Emakunde
Emakumearen Euskal Erakundea, Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantza Saila, Lan
Ikuskaritza, Gizarte Gaietako Saila, Datuak
babesteko Euskal Agentzia); Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusietan;
Udaletan; Berdintasunerako Erakundeetan;
Feministen Elkarteetan; Erakunde Sindikaletan; Euskal Herriko Unibertsitatean; eta
abar.
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2007ko irailean egin zen “Europako Genero Berdintasunerako Defentsa Erakundeei buruzko Nazioarteko Mintegian”
emandako ponentziak CD-ROM formatu
biltzailean argitaratu dira, 350 ale guztira.
Ale horiek erakunde publikoen, bertaratu
direnen eta parte-hartzaileen artean banatu dira.

“Emakumeak eta zuzendaritza-postuak:
berdintasunaren ameskeria” argitalpena
uztailaren 23an Eusko Jaurlaritzak Bilbon
duen Ordezkaritzan egin zen aurkezpenekitaldiaren xede izan zen. Aurkezpenekintza horretan lanaren egile eta koordinatzaile Elena Martinez Tola, UPV/
EHUko irakasleak eta Ana Belén Juaristi
Confebasken presidenteordeak hartu zuten parte. Ekitaldia komunikabideentzat
izan zen batez ere. Argitalpen horrekin
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
argitalpen bilduma bati eman dio hasiera. Bilduma horren izena honako hau da:
“Tratu Berdintasuna Bilduma”. 1.000 ale
argitaratu dira eta 800 ale banatu sektore
publikoko eta sektore pribatuko agente
sozialei zuzendutako posta-bidalketaren
bitartez.

“Europako Genero Berdintasunerako Defentsa Erakundeei buruzko Nazioarteko
Mintegiaren” ekimenari jarraipena emateko, UPV/EHUko Uda Ikastaroen Fundazioaren arteko lankidetzan, eta Unibertsitate horretako Berdintasunerako
Zuzendaritzarekiko baterako zuzendaritzarekin, “Sexuagatiko Diskriminazioari
eta Prozedura Juridikoari buruzko Nazioarteko Mintegia” antolatu zen Donostian irailaren 3an, 4an eta 5ean. Mintegi
horren helburuak honako hauek izan dira:
Genero Berdintasunerako Europako Defentsa Erakundeen arteko topaketak bultzatzea; tratu-berdintasunaren eta sexuarrazoiengatiko diskriminaziorik ezaren
alorrean sareak garatzea autonomian,
estatuan eta Europan; ikerketa-prozedurari eta sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurrean herritarrak defendatzeko
prozedurari buruzko prestakuntza, eta
espezialisten, unibertsitateko irakasleen,
zuzenbideko profesionalen, sindikalisten,
feministen, berdintasunerako aholkulari
teknikarien, ikasleen eta interesa duten
herritarren arteko eztabaidagune izatea;
aukera-berdintasunaren benetako berdintasunaren eta tratu-berdintasunaren
printzipioen hedapena; EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen hedapena; eta UPV/
EHUko Berdintasunerako Zuzendaritzaren hedapena.

Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez argitaratu du bere web orria. Hor sartzeko
helbidea www.euskadi.net/defentsoria da,
eta bere ezaugarri nagusiak funtzionamendurako tresnei buruzko 1.1 azpiatalean deskribatu dira.

Inaugurazio-ekitaldian Cristina Uriarte UPV/
EHUko Gipuzkoako Campuseko errektoreordeak, Mertxe Larrañaga Unibertsitate
horretako Berdintasunerako zuzendariak
eta Maite Erro EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzaileak
hartu zuten parte. Mintegiaren garapenean,

Ildo beretik, 2008ko irailean egin zen “Sexuagatiko Diskriminazioari eta Prozedura
Juridikoari buruzko Nazioarteko Mintegian”
aurkeztu ziren ponentziak bildu dira CD-ROM
formatuan. cd-rom horren 300 ale argitaratu
eta banatu dira.
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1.3 Nazioarteko mintegia
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aldiz, Ausrine Burneikiene Lituaniako Berdintasunerako defendatzaileak, Elisabeth
Lier-Haugset Norvegiako Berdintasunerako eta Diskriminazioaren aurkako Defentsa
Erakundearen Zerbitzu Juridikoaren Zuzendariak eta Caroline Wieslander-Blucher
Suediako Defentsa Erakundearen bere homologoak hartu zuten parte.
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren
Berdintasun Batzordeko kide eta adierazitako Batzordeko Etxeko eta Genero Indarkeriaren aurkako Behatokiaren presidente
Montserrat Comas de Argemir andreak
aurkeztu zuen esparru-ponentzia “Sexuagatiko diskriminazioa: izan dituen esanahien bilakaera historikoa” titulupean. Hitzaldi
horretan adierazi zuen Nazio Batuen Batzar
Nagusiak 1948an Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala onartu zuenetik, pertsona guztien arteko berdintasunaren goreneko
balioa ezarriz, sexu-arrazoiengatiko ezein
bereizketarik egiteko aukerarik izan gabe,
duela 60 urte jada milioika emakumeen aurkako diskriminazioak egiten direla mundu
osoan eta bizitzako eremu guztietan, hala
nola hezkuntzan, enpleguan, soldatapekoa
ez den produkzio-lanean, ordainsarietan,
pobreziaren feminizazioan eta genero-indarkerian familia-eremuan nahiz kultura-,
erlijio- eta gizarte-arloko eremuan; nolanahi
ere, indarkeria horren gauzarik larriena da
batzuetan Estatuek gauzatzen dutela, eta
beste batzuetan Estatuek onartzen dutela.
Bereziki azpimarratu zuen Emakumeen
aurkako diskriminazio mota guztiak desagerrarazteari buruzko Konbentzioak (CEDAW)
garrantzi handia duela eta konbentzio hori
loteslea dela. Adierazitako Konbentzioa
1979an onartu zuen –eta Espainiak 1983an
berretsi zuen– Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Azpimarratu zuen Beijingen 1995ean

egin zen Emakumeari buruzko Munduko
Konferentziak garrantzi handia izan duela
munduan. Konferentzia horretan agerian
jarri zen emakumeen aurkako indarkeria
munduko bidegabekeria ezkutukoena eta
ugariena dela. Konferentzia horretan, Estatuek konpromiso politiko garrantzitsuak
hartu zituzten beren gain, generoaren
mainstreaming-a beren erakunde, legegintza-arloko politika eta plangintza-prozesu
guztietan sartzeari buruzkoak; ekintza
positiboko neurriak edo desberdintasunak
konpentsatuko dituzten neurriak garatzeari
buruzkoak, emakumeek boterean eta erabakiak hartzeko prozesuetan presentzia
izan dezaten laguntzeko; eta, azkenik, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko
eta desagerrarazteko neurri eraginkorrak
hartzeari buruzkoak.
Ponenteak adierazi zuen garrantzizkoa dela
CEDAWaren Hautazko Protokoloa (1999ko
urriaren 6an onartu zen eta dagoeneko
Konbentzioko Kide diren 90 Estatuk berretsi
dute [Espainiak 2001ean]) onartzea. Protokolo horri esker pertsonek eta erakundeek
kexak edo jakinarazpenak aurkez ditzakete
CEDAWaren Batzordean, eta emakumeen
eskubideen urraketen inguruko kasu zehatzak iker daitezke.
Europar Batasunean, Espainian eta Autonomia Erkidegoetan berdintasuna lortzeko aurrerapenaren etapak eta une garrantzitsuak
deskribatutakoan, amaitu zuen esanez benetako berdintasunaren aldeko borroka ez dela
emakumeek gizonen aurka egiteko borroka,
gizonen eta emakumeen borroka dela baizik,
hots, gizarte guztiaren borroka bidegabekeriaren eta sexu- edo genero-arrazoiengatiko
diskriminazioaren aurka, herritarren erdia
baino gehiagoren eskubide konstituzionalak
baitaude kolokan. Nabarmendu zuen berdin-
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tasun-legeek ideia hori ezartzen lagundu dutela, baita benetako berdintasuna herritarren
jardunari lotutako eskubide unibertsala dela
ulertzen ere.

bada delitu-zantzuak daudela. Aipatu behar
da, Defentsa Erakundean aurkeztutako kexen estatistikei dagokienez, kexa gehienak
gizonek jarritakoak direla.

Ausrine Burneikiene Lituaniako Aukera Berdintasunerako defendatzaileak “Sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurrean Aukera
Berdintasunerako Defentsa Erakundea Lituanian” gaiari buruzko ponentzia aurkeztu zuen.
Defentsa Erakunde hori Lituaniako Errepublikaren Parlamentuak sortu zuen 1999an, estatu mailako erakunde independente gisa eratuta dago eta Parlamentu horri atxikita dago,
eta Parlamentu horri eman beharko dio gaien
berri. Tratu Berdintasunerako Legea indarrean jarri zenetik (2005ean), gainera, sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren alorreko gaiei
buruzko eskumena du, baita beste edozein
diskriminazio-arrazoi batengatik ere: arraza,
etnia, sexu-orientazioa, nazionalitate, erlijioa
edo sinismena eta abar, sektore publikokoak
nahiz pribatukoak.

Elisabeth Lier-Haugseth Norvegiako Genero Berdintasunerako eta Diskriminazioaren
aurkako Defentsa Erakundeko (erakunde
hori Haurtzaroa eta Berdintasuna Ministerioari atxikita dago) eta lege-zerbitzuetako
arduradunak “Diskriminazioaren aurreko
prozedurak Norvegian, haurdunaldiagatiko
edo amatasunagatiko diskriminazioaren
kasua” gaiari buruzko edukiak landu zituen.
Bere ponentzian adierazi zuen Norvegiako
Berdintasunerako Legeak babesten duela
genero-, etnia-, hizkuntza- eta erlijio-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurka, eta
sexu-orientazioagatiko, adinagatiko, ezintasunagatiko, orientazio politikoagatiko eta
erakunde sindikaletako kide izateagatiko
diskriminazioa lan-arloko legediak babesten duela. Nolanahi ere, Norvegiako genero-berdintasunaren eskubideen legezko
arauketak ia 30 urte baditu ere, oraindik
ere badago haurdunaldiagatiko eta guraso-baimenengatiko emakumeen eta gizonen diskriminazioa; diskriminazio horren
babesaren helburua herrialde horretako
barneko ordenamendu juridikoa osatzen
duen CEDAWean ezarritako betebeharrak
betetzea da. Era berean, Norvegia Europar
Batasuneko kide ez den arren, Gobernuak
Batasuneko diskriminazioaren aurkako Zuzentarauetara aldatu ditu, eta gertatzen da,
alderdi askotan, berdintasunaren aurrerapenak handiagoak direla Norvegian Batasuneko kide diren herrialdeetan baino.

2005eko Legeak barruko ordenamendu juridikora aldatzen ditu gaiari buruzko Europako
Zuzentarauak, eta, zehazki, 2002/73/EE
Zuzentaraua eta 2004/113/EE Zuzentaraua.
Gaur egun tratu-berdintasunaren arauketa
gizarte-segurantzaren prestazioak jasotzean
ezartzen ari da.
Kexak eta salaketak hitzez edo idazki bidez
aurkez daitezke Defentsa Erakundean eta
ikerketa-prozedura Legean araututa dago.
Defentsa Erakunde horrek ikerketak has
ditzake alderdi batek eskatu duelako edo
ofizioz, zehatzeko ahalmena du, publizitate diskriminatzailearen amaiera ezartzeko
ahalmena du eta administrazio publikoen
aurrean esku har dezake, kexak Fiskaltzara
igorriz, zigor-prozesu bati hasiera eman
diezaion, betiere ikerketatik ondorioztatzen
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Teresa Conde-Pumpido Galiziako Kontsulta Kontseiluko presidenteak eta Galiziako
Auzitegi Nagusiko Magistratuak (egun eszedentzian dago) “Haurdunaldiagatiko edo
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amatasunagatiko diskriminazioa: 3/2007
Lege Organikoaren ekarpenak” gaiari buruzko ponentzia aurkeztu zuen. Adierazi
zuen Zuzenbidea androzentrikoa dela orokorrean, hau da, erreferente maskulino baterako dagoela pentsatuta, eta Lan Zuzenbidea honako ideia hauek kontuan hartuta
sortu zela: gizonezko langilea, industriasektorekoa, lanaldi osokoa eta familiaren
ekonomiaren euskarri dena; hortaz, “eredu” horrek definitzen ditu lan-harremanak
eta gizonezko langilearen premiei eta nahiei
erantzuten die.
Ikuspegi androzentriko horren emaitza
gisa, uste izan zen lan-antolaketak ez zuela uztartzeko neurririk behar, uste zelako
gizonezkoa ez zela etxeko zereginez eta
zaintzaz arduratzen. Horregatik, feminismo
liberalaren bultzadaren ondorioz emakumeen eta gizonen arteko berdintasun formala
Legearen aurrean aitortu zenean, oraindik
ere jarraitu zen emakume langileen diskriminazioa izaten. Hori gertatu zen “berdintasuna” giza ugalketarekin zerikusirik ez zuen
ororen baliokidetzat hartu zelako, eta soilik
alde biologiko horretarako eman ziren arau
espezifikoak. Salbuespenezko araua zenez
gero, logikoa den bezala, murriztailea zen
arauketari dagokionez, eta zorrotz interpretatu beharrekoa, baina, aldi berean, emakumeen aurkako boomerang eragina zuen,
enpresaburuek kargatzat hartu baitzuten.
Gizonek eta emakumeek berdintasunez
parte hartzen duten gizarte-eredu berri
batek, lehenik eta behin, honako hau hartu
behar du kontuan: gizarte-mailan emakumeei esleitu zaien mendeko papera eta
emakumeak familia-kargak bere gain hartu
behar izatea. Ponenteak ez du uste lege
“neutroen”, hots, abiapuntuko egoeren
desberdintasuna ahazten duten eta gizarte

desberdin hori aldatzera bideratzen ez diren
legeen bitartez berdintasunezko emaitzarik
lor daitekeenik. Gizarte-eredu berriak gizon
eta emakumeentzako aukera-berdintasuna
lortu behar du, horrek esan nahi du haurdunaldiaren, erditzearen eta amagandiko
edoskitzearen gertakari biologikoa alde
batera utzita, ez dagoela familia-kargak ia
emakumeek soilik beren gain hartzea justifikatzen duen alderik.
Amatasunagatiko eskubideek ama izateko
askatasuna bermatu behar dute, lan-bizitzan kalterik pairatu gabe, baina uztartzeko
eskubideak askatasun-eskubideak badira
soilik, horien aplikazio praktikoak, estereotipoen ondorioz, ekarriko luke emakume
langileak berriro ere etxeko unitatera itzultzea. Amatasuna biztanleriaren erdiari eragin diezaiokeen gertakari biologikoa bada,
ezin da salbuespenezko legedia babesle
gisa arautu, baizik eta izan litekeen egoera
arrunt gisa, eskubideekin babesten den gizarte-interesa duen egoera gisa, arautu behar da, eta lege hori gauzatzeak ez die inoiz
kalterik eragingo emakume langileei eta
horien kargak Estatuak hartu beharko ditu
bere gain, gizarteratzeko estrategia gauzatze aldera: berdintasunaren printzipioa
kolokan badago, familia-erantzukizunak ez
dira zerbait pribatutzat hartu behar eta gai
publikoaren kategoriara igo behar dira.
Haurdunaldiagatiko kaleratzearen debekua 1919. urtekoa bada ere (LANEren 3.
hitzarmena) egiaztatu da praktika hori gaur
egun Europan –eta Espainian– ohikoa dela
oraindik lan-arloan; horregatik, benetako
berdintasuna lortzeko nahitaezkoa da zirkunstantzia horren ondoriozko kaleratzeak
eragotziko dituen prebentzio- eta informazio-lan bat egitea.
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Ponenteak ibilbide interesgarria egin du
nazioarteko eta Europako araudian zehar,
eta adierazi du Europako Erkidegoko Justizia Auzitegiko Jurisprudentzia dela adierazgarriena haurdunaldiagatiko diskriminazioari buruzko azterlanean. Jurisprudentzia
horretatik 1990-11-08ko epaia, Dekker-en
kasuan, aipatu behar da, garrantzizkoa
delako; izan ere, Auzitegiak diskriminazioa
atzemateko “but for” izeneko testa aplikatu
zuen. Test hori honako honetan datza: egoera jakin batean, subjektuaren sexua aldatu
egiten da ondorio juridikoak berdinak izango
ote liratekeen edo ez egiaztatzeko. Hori da
emakume haurdun batek enplegua lortzeko
kasu batean testa aplikatu zen lehenengo
aldia, eta Auzitegiak erabaki zuen zuzeneko
diskriminazioa egin zela. Diskriminazioaren aurkako test hori beste lan-baldintza
batzuei ere aplikatzen zaie, esate baterako
lanbide-kategoriari, enplegua lortzeari eta
abarri.
Espainiako araudian eta Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia nabarmenean
zehar ibilbide bat egin ondoren, ponenteak
emakumeen eta gizonen arteko benetako
berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoaren funtsezko ezaugarrian
jarri du arreta. Ponenteak adierazi du Lege
horrek onartzen duela ekintza diskriminatzaileak a posteriori zehatzen edo konpontzen dituen diskriminazioaren aurkako
babes tradizionala biktimentzat ez dela
nahikoa gizartean hain errotuta dagoen
diskriminazioaren, hots, generoagatiko
diskriminazioaren aurka borroka egiteko,
eta ez du eragozten ekintza horiek behin
eta berriz gauzatzea maskara desberdinak
erabiliz. Eta nabarmendu du helburua ez
dela berdintasuna abiapuntuan lortzea (aukera-berdintasuna) helmugan baizik (emaitza-berdintasuna), eta, horretarako, nahita-
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ezkoa da prebenitzea eta informatzea.
Caroline Wieslander-Blucher Suediako Berdintasunerako Defentsa Erakundeko zerbitzu
juridikoetako arduradunak “Sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa Suedian. Sexu-jazarpena eta generoari buruzko jazarpena.
Prebentzioa, debekua eta prozedurak” deituriko ponentzia aurkeztu zuen. Bere azalpenari hasiera emateko suediako Defentsa
Erakundean ikertu eta zehatu zuten kasu bat
aurkeztu zuen, eta adierazi zuen sexu-jazarpenak lan-giroa kutsatzen duela eta ondorio
suntsitzailea izan dezakeela emakume kaltetuen osasunean, konfiantzan eta portaeran.
Sexu-jazarpena oztopo bat da emakumeak
lan-merkatuan, lanbide eta maila guztietan,
erabat integratzeko. Azterlanek egiaztatu
dute lanean pairatutako sexu-jazarpena ez
dela fenomeno isolatu bat, baizik eta milioika
emakumek pairatzen dutela Europar Batasunean. Eta horien arabera, honako hauek dira
arrisku-taldeak: emakume gazteak, bananduak eta dibortziatuak, aldi baterako emakume langileak edo lan prekarioak dituztenak,
minusbaliatuak (emakumeak nahiz gizonak),
homosexualak eta gutxiengo etnikoetako
pertsonak. Suedian emakumeen %20k eta
gizonen %5ek pairatzen dute, eta emakumeak laneratzeko oztopo larria da.
Gai horri buruzko egungo egoerak botere-egitura erakusten du; egitura horrek ez
du Suedian bakarrik irauten, baita gizarte
guztietan ere: sexuak bereizita dauden
sexu-genero sistemarekin erlazionatuta,
gizonezkoak goragokotzat hartzen dira, eta
emakumeak beheragokotzat, eta uste da
gizonak direla araua. Generoan oinarritutako botere-egituraren nozioak egiturei egiten
die erreferentzia, eta ez jarrera indibidualei,
arrazoi horrek berdintasunerako legedia
egiteko premia dagoela justifikatzen du.
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Suediako legedia Europar Batasuneko Zuzentarauak aldatuz antolatu da. Berdintasunerako Defentsa Erakundeak diskriminazioaren aurkako legea betetzen ote den
ikuskatzen du eta aukera-berdintasunerako
ekintza positiboko neurriak sustatzen ditu.
Enplegu-emaileen, enplegatuen eta enplegu-eskatzaileen artean aplika zitekeen
Aukera Berdintasunerako Legea aldatu egin
zen 2005. urtean, enplegu-eskatzaileari
sexu-jazarpena egitearen esanbidezko debekua gehitu baitzen. Legediaren arabera,
sexu-jazarpena giza eskubideen aurkako
delitua da eta biktimari kalte-ordaina eman
behar zaio. Era berean, sexu-jazarpenari
buruzko legedia egin da irakaskuntza-maila guztietan. Enplegu-emaileek sexu- eta
genero-jazarpena ikertu eta jazarpen horien aurkako neurriak hartu behar dituzte
nahitaez; horretaz gain, ezin izango dute
salatzailearen aurkako errepresaliarik hartu, eta jazarpena prebenitzeko neurriak
hartu beharko dituzte. Ponenteak sexujazarpenaren kasuak ikertzeko jarraitu behar diren prozedurak ez ezik arlo horretako
prebentzio-jarraibideak ere deskribatu zituen. Adierazitako prozedurak Europako
Erkidegoaren Zuzentarauetan definituta eta
tratu-berdintasunaren printzipioan oinarrituta daude.
2006an, Suediako Legebiltzarrak generoberdintasuneko nazioko politikaren helburu
berriak onartu zituen. Helburu horiek honako
honetan oinarritzen dira: berdintasuna ezin
da gutxi gorabeherako edo antzeko zerbait
izan, hau da, edo badago berdintasuna edo
ez dago. Helburu nagusia da emakumeek
eta gizonek botere berdina izan behar dutela gizartea eta beren bizitzak aldatzeko.
Emakumeek eta gizonek aukera, eskubide
eta betebehar berdinak izan behar dituzte.
Helburu hori betetzeko lau helburu lortu be-

har dira: boterearen eta eraginaren banaketa berdina izatea; berdintasun ekonomikoa
(soldatei buruzkoa) lortzea emakumeen eta
gizonen artean; soldatapekoa ez den lanaren banaketa berdina izatea (etxeko zereginetan eta familia-kargetan); eta emakumeen aurkako gizonen indarkeria amaitzea.
Juan Ramón Tabernero Sánchez Gipuzkoako Laneko eta Gizarte Segurantzako
Ikuskatzailetzaren buruak “Ikerketako eta
zehapeneko prozedura: Lan Ikuskaritza sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurrean” deituriko ponentzia aurkeztu zuen. Lan
Ikuskatzailetza azaroaren 14ko 42/1997
Legeak eta aurreko Legea garatzen duen
otsailaren 4ko 138/2000 Errege Dekretuak
arautzen du, eta honela definitzen da: “lanarloko arauak betetzen ote diren zaintzea
eta dagozkion erantzunak eskatzea ez ezik
gai horien inguruko aholkularitza, eta, hala
badagokio, arbitraje-, bitartekotza- eta adiskidetze-lanak gauzatzea ere badagokion
zerbitzu publikoa”. Organo administratiboa
eta ez-judiziala da, zehatzeko gaitasuna du,
eta bere jardun-eremua enpresa eta lantoki
guztietara hedatzen da.
Bere eginkizunak betetzeko, Lan Ikuskatzailetza agintaritza publikoa da, eta baimena du, besteak beste, edozein lantokitan edo ikuskatu behar den edozein tokitan
libreki eta aldez aurretik jakinarazi gabe
sartzeko, informazioa eskatzeko, lantokian
dauden pertsonen identifikazioa eskatzeko, dokumentazioa aztertzeko, erabilitako
substantzien eta materialen laginak hartu
edo ateratzeko, baita bere bisitetan langileak, horien ordezkariak, perituak eta abar
berekin eramateko ere.
Hala eta guztiz ere, erakunde horren ezaugarri garrantzitsuenetako bat da sexu-arra-
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zoiengatiko diskriminazioari buruzko gaiak,
arazoak edo ez-betetzeak aztertzeko eta
horien inguruan gogoeta egiteko ahalmena
duela. Laneko eta Gizarte Segurantzako
Ikuskatzailetzako sistema horrek, Europako
zuzenbide konparatuko beste sistema batzuekin alderatuta, “orotariko ikuskapena”
deitzen dugunari erantzuten dio; hortaz,
eskumen sortak legezko araudiaren eta
hitzarmen kolektiboen kontrola hartzen du.
Berdintasunaren alorreko Erkidegoko bi
Zuzentarauak ordenamendu juridikora aldatzen dituen 3/2007 Lege Organikoa promulgatu ondoren, aldaketa handiak sartzen dira
lan-harremanaren eremuan. Adierazitako
aldaketak honako hauek dira, besteak beste: berdintasunaren printzipioa ordenamenduaren informatzaile gisa sartzea, ekintza
positiboen sustapena, ukigabetasunaren
printzipioa finkatzea –diskrimi-nazioagatiko
salaketak errepresaliak eragitea saiheste
aldera-, haurdunaldiagatiko kaleratzearen
aurka babestea kontratuaren etenaldiaren
eta legez aurreikusitako baimenen ondorengo bederatzi hilabete igaro arte.
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edo negoziaziorako, lan-arloko agintaritzari
txostenak emateko eta enplegatuei nahiz
enplegu-emaileei aholkularitza emateko
neurriak ere; horretaz gain, administraziomailako zehapenak ezar daitezke.
Lan-harremanen eremu osoa, enplegua
lortzea barne, hartzen duten jardun ikuskatzaileen praktika azaldutakoan, ponenteak
sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa dela
medio 2007ko bigarren seihilekoan Espainiako Lan Ikuskatzailetzan aurkeztutako salaketei buruzko estatistika-datuak eman ditu.
Ponenteak, gainera, nabarmendu du oso
salaketa gutxi jarri direla, eta hori kezkagarria dela: 7 Euskal Autonomia Erkidegoan,
0 Nafarroako Autonomia Erkidegoan eta 30
Madrileko Autonomia Erkidegoan; hortaz,
ondorioztatu behar dugu lan-arloko sexuarrazoiengatiko diskriminazioaren aurkako
kanpaina publikoak egin behar direla; izan
ere, diskriminazio hori ohiko praktika da eta
oraindik ezkutatu egiten da gure gizartean.

Halaber, lan- eta familia-bizitza bateragarri
egiteko eskubide berriak ezartzen ditu eta
horri buruzko prestazio publikoak hobetzen
ditu; 250 langiletik gorako enpresetan berdintasun-planak egiteko betebeharra ezartzen du; agente sozialei protagonismoa
ematen die berdintasunaren mesederako
neurriak ituntzeko; eta administrazio-mailako zehapen-sistema bat ezartzen du diskriminazioari aurre egiteko.

Jarrain, mahai-inguru bat egin zen “Sexuarrazoiengatiko diskriminazioaren aurrean
erakunde sindikalek eta enpresa-batzordeek duten zereginari” buruz. Mahai-inguru
horretan ordezkari sindikalek hartu zuten
parte (CCOOko Berdintasunerako idazkari
Felisa Piedra; UGTren Ekintza Sindikalaren
idazkari Pilar Collantes Ibáñez; ESK-ko Isabel Castro García; LABen Emakumearen
Berdintasunerako idazkari Zaloa Ibeas;
Estee-Eilaseko Mª José Molina; eta SATSE
Erizaintzako Sindikatuaren ordezkari Loreto
Moreno).

Ikuskapen-jardunari ofizioz edo salaketa
bidez eman dakioke hasiera, eta jardun horren ondorioz, enplegu-emaileak ohartarazteko eta errekerimendua gauzatzeko neurriak ezar daitezke, baita bitartekaritzako

Erakunde sindikaletako ordezkariek adierazi zuten beren erakundeak gizartearen isla
direla, eta, hortaz, ez daude ideologia patriarkaletik salbuetsita. Horregatik, erakunde
horiek gizonen eta emakumeen benetako
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berdintasunaren alde egiten duten barneko
lana konplikatua da barruko egiturengatik.
Egitura horiek ez dute emakumeen ordezkaritzarik erantzukizuneko postuetan, eta,
gainera, gizonezko langileek ez diete gai
horiei lehentasunik eman nahi, ez, barruan,
ezta negoziazio kolektiboan ere. Ordezkari
horiek guztiek adierazi dute, halaber, 3/2007
Lege Organikoa promulgatu zenez geroztik,
bultzada handia eman dela berdintasuna
ekintza sindikalaren eta negoziazio kolektiboaren lehentasunezko gaia izateko.
Negoziazio-mahaietan emakumeen eta gizonen arteko parekotasuna edo ordezkaritza orekatua lortzeko dauden zailtasunak
azaldu dituzte ponenteek, eta adierazi
dute beren ustez nahitaezkoa dela sexuarrazoiengatiko diskriminaziorik ezaren defentsak zeharkako eragina izatea politika
sindikalean, baina horretarako nahitaezkoa
da beren kideak kontzientziatzea; horretarako, erakunde batzuek konpromisoa hartu
dute eta hainbat berdintasun-plan egiten
ari dira erakundearen barne-eremuan. Era
berean, ordezkari horiek eskatu dute botere
publikoek Laneko eta Gizarte Segurantzako
Ikuskatzailetzaren jarduna sustatzea, eta ordezkari horien ustez, nahitaezkoa da ekintza
sindikalak batzea sexu-arrazoiengatiko diskriminazioari aurre egin ahal izateko estrategikoki.
Ana Rubio Castro Granadako Unibertsitateko Zuzenbidearen Filosofia irakaslearen ponentziak honako honetan jarri zuen arreta:
“Zeharkako diskriminazioa eta egitura patriarkala” deiturikoan. Adierazi zuen CEDAWa
eta emakumeen aurka munduan gauzatzen
den indarkeriari buruzko Konferentziaren
Batzordearen Gomendio Orokorra indarrean jarri zenez geroztik, berdintasunaren
printzipioak garrantzi handiko aldaketa izan

duela eduki tradizionalekin alderatuta. Gaur
egun, eskatzen den berdintasun juridikoa
benetako berdintasuna da, berdintasun hori
ez da ekonomia-, gizarte- eta kultura-mailan
gutxieneko baldintza batzuk baliatzera mugatzen, Ekintza Sozialaren aginduei jarraiki,
aberastasunak eta errentak modu egokian
banatzen direla bermatzeko, baizik eta, horretaz gain, eskubide horiek benetan baliatu
eta erabili behar dira.
Berdintasun-printzipioaren edukian izandako bilakaeraren balio handia da gizarte-egitura diskriminatzaileak agerian uzten
dituela, eta horrek eragozten du desberdintasunari eta diskriminazio sozialari buruzko
erantzukizun guztia gizabanakoengan eta
horien erabakietan jartzea.
Ponenteak ibilbide bat egin du generoberdintasunaren printzipioak Europar Batasunean izan duen bilakaeran zehar, baita
gure Konstituzio Auzitegiaren Jurisprudentzian zehar ere, eta biek sexu- edo genero-arrazoiengatiko zeharkako diskriminazioaren kontzeptua sortu dute.
3/2007 Lege Organikoak zeharkako diskriminazioa definitzen du, eta definizio horren
garrantzia ulertzeko kontuan izan behar
dugu zeharkako diskriminazioa soilik xedapenei, irizpideei edo praktikei, hau da,
itxura batean neutroak diren arautegiei edo
jardunei egotz dakiekeela. Zehaztapen hori
garrantzizkoa da ikuspegi praktikotik begiratuta, zeren sexu jakin batean desabantailak eragiten dituzten xedapenen, irizpideen
edo praktiken aurka lan egin beharko baita.
Legea aplikatzerakoan dogmatikak, legezko
berdintasunaren eta benetako berdintasunaren artean asimetria dagoela badakielako, tradizionalki hartu duen gizonen eta
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emakumeen arteko berdintasunaren presuntzioari kontrajarririk, Lege berri horren
ustez sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa
dago, kontrakoa frogatzen bada izan ezik.
Zergatik da legezkoagoa berdintasunaren
presuntzioa emakumeen eta gizonen arteko diskriminazioaren benetako presuntzioa
baino, nahiz eta emakumeen aurkako egitura-diskriminazioa dagoela frogatu? Arrazoi
hori dela medio 3/2007ko Lege Organiloak
buruz behera jartzen du frogaren karga.
Berdintasunezko agintearen garapena eta
diskriminazioaren aurkako borroka politika-, ekonomia- eta gizarte-arloko etengabeko tirabiren eraginpean dago. Feminismo juridikoak ezin du gertakari hori alde
batera utzi eta ezin du pentsatu, halaber,
lege-arloan edo jurisprudentzia-arloan
egindako aldaketek besterik gabe bermatuko dutela genero-berdintasuna. Ponenteak adierazi du arauak operadore juridikoek eta gizarte-arlokoek interpretatu eta
ulertzen dituztenean aplikatzen direnez
gero, lehentasuna duela Zuzenbideko fakultateetan genero-alorreko eta diskriminazioren aurkako zuzenbidearen alorreko
profesionalak prestatzeak. Era berean,
lehentasuna du Doktrina eta Botere Judizialak jakitea feminismo juridikoak azken
hamarkadetan zer ekarpen kritiko eta alternatiba egin eta eskaini dizkion dogmatika juridikoari eta Zuzenbidea interpretatzen duten teoriei. Dogmatika juridikoak
operadore juridikoentzako laguntza izan
behar du diskriminazioren aurkako arau
berriak interpretatzeko garaian, baina ezin
da inoiz traba izan benetako berdintasun
eraginkorra lortzeko garaian.
Elena Martínez Tola UPV/EHUko ekonomia aplikatuaren irakasleak “Berdintasunaren ameskeria: emakumerik eza zuzendaritzako postuetan
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eta soldata-hesia deritzon ponentzia aurkeztu
zuen. Bere hitzaldian aurkeztu zituen datuek
erakusten dute emakumeak lan-munduan
oraindik oso urrun daudela erabakiak hartzeko
postuetatik eta egun dagoen soldata-hesia oso
handia dela. Bi gai horiek, hots, enpresetan
erantzukizun-karguak lortzeko diskriminazioa
eta soldata-diskriminazioa, lanpostuan gertatzen diren zeharkako diskriminazioak dira.
Azterlanaren helburua historian hobekien
prestatuta dagoen emakumeen belaunaldiak tradizionalki gizonek betetzen dituzten
eta erantzukizun handia duten eta, horregatik, ospe handiagoa, erabakitzeko gaitasun
handiagoa eta ordainsari-maila handiagoa
duten lanpostuak lortzerakoan zergatik dituen horrenbeste zailtasun ulertzeko behar
diren gakoak aurkeztea da.
Lan-arloko, familia-arloko eta norberaren
bizitza uztartzeko egungo politikak mugatuak dira, eta kasu gehiegitan, indartu
besterik ez dute egiten lehendik dagoen
joera, hau da, emakumeek hartu behar
dituztela neurri horiek familia-erantzukizunak beren gain hartzeko, gertakari
horrek emakumeen karrera profesionalari eragiten dion kaltearekin. Uztarketa
gauzatzea lortzeko aurrerapenek hainbat
konpromisotan oinarritu behar dute: gizonek baterako erantzukizunarekiko duten
konpromisoan, adingabeak eta adindunak
zaintzeko kalitatezko zerbitzuak ezartzeko
botere publikoek duten betebeharra betetzeko konpromisoan, eta neurri horiek
hartzen dituztenak emakumeak izateko
joera indartzen ez duten uztartzeko politika berriak diseinatzeko konpromisoan.
Bestalde, enpresek alde batera utzi behar dituzte indarrean dauden sinismen
estereotipatuak, enpresa-arloko erabakiak hartzeko oinarrizko irizpide gisa; izan
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ere, emakumeek zuzendaritza-taldeetan
lotzeak abantaila argiak ekarriko dizkio
enpresari eta portaera eraginkorragoa
izango da ikuspegi ekonomikotik, horri
buruzko azterlanek egiaztatzen dutenaren
arabera.
Azkenik, Lituaniako Aukera Berdintasunerako Defentsa Erakundeko Valdas Dambravak
Lituaniako “Publizitatea eta komunikabideak”
aztertzeari buruzko lan bat azaldu zuen. Ponente horrek adierazi zuen Defentsa Erakunde horren eskumenekoa dela sexu-, arraza-,
erlijio- edo sinismen-arrazoiengatiko, orientazio sexualagatiko, ezintasunagatiko eta
antzekoengatiko publizitate diskriminatzailea kontrolatzea, eta komunikabideei ez ezik
iragarki-enpresei ere eskatzea publizitate
hori ken dezatela. Orobat, bere Defentsa
Erakundeak esku hartu duen hainbat iragarki eman zituen ikus-entzunezko euskarrian;
horretaz gain, publizitateko elementu diskriminatzaileak desagerraraztera bideratutako
proposamenak ere eman zituen.
Lituaniako Aukera Berdintasunerako Defentsa Erakundeak esku hartzeko legezko oinarria CEDAWan eta horri buruzko Europako
Zuzentarauetan dago. Bereziki, Konbentzioak ezartzen du Konbentzioko kide diren
Estatuek neurri egokiak hartuko dituztela gizonen eta emakumeen jokabidearen eredu
soziokulturalak aldatzeko, sexuetako baten
gehiagotasunaren edo gutxiagotasunaren
ideian edo gizonen eta emakumeen eginkizun estereotipatuetan oinarritzen diren
aurreiritziak desagerrarazteko.
Era berean, honako hauek hartu zuten parte
Nazioarteko Mintegia garatzen, ponenteak
aurkezten eta eztabaidak moderatzen: Mª
Angeles Barrère UPV/EHUko Zuzenbidearen
Filosofiako irakasleak, Pilar Sanz de Pablo

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen berdintasun-aholkulariak eta Jaime Segalés UPV/
EHUko Lanaren eta Gizarte Segurantzaren
Zuzenbideko katedradunak. Mintegia amaitzeko, Carmen Pujol abokatu feministak eta
Themis Emakume Juristen Elkartearen presidente ohiak ondorioak azaldu zituen.
Nazioarteko Mintegian 90 lagunek hartu zuten parte, gehienak profesionalak (n=79) eta
EAEkoak (n=71) ziren. Bertaratuek egindako
balioespenari dagokionez, 100 puntutik 73
punturekin balioetsi zuten Programa, eta 83
punturekin ponentziak eman zituzten irakasleen kalitatea. Bertaratuen itxaropenak
honela asebete ziren: 100 punturen gainean
94 puntuko balioespenarekin.

1.4 Koordinazio- eta lankidetza-mekanismoak
“Koordinazio-mekanismoak proposatzea
Arartekoarekin eta Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearekin, baita giza
eskubideen eta emakumeen eta gizonen
berdintasunerako arloetan eskumena duten
beste organo eta erakunde batzuekin ere”
da 4/2005 Legeak Berdintasunerako Defentsa Erakundeari esleitutako eginkizunetako bat, h) ataleko 64.2 artikuluan biltzen
denaren arabera.
Halaber, Berdintasunerako Defentsa Erakundearen antolakuntza eta funtzionamenduaren Araudia onartzen duen ekainaren
13ko 119/2006 Dekretuaren 22. artikuluak
honako hau ezartzen du: “Defentsa Erakundeak komenigarritzat jotzen dituen hitzarmen edo akordioak sinatu ahal izango
ditu antzeko erakundeekin edo tokiko, erkidegoko, estatuko edo estatuaz gaindiko
beste erakunde batzuekin, baldin eta giza
eskubideen eta emakume eta gizonen ber-
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dintasunaren defentsan lan egiten badute”.
2008an aurrera egin da kolaboraziomekanismoaren definizioan, akordioak eta
hitzarmenak sinatuz; horien artean honako
hauek daude:
- Berdintasunaren Defentsa Erakundearen
informazio-sistemari laguntza eta euskarri teknikoa emateko 2008ko urtarrilaren
2an Ejie S.A. Eusko Jaurlaritzaren Informatika Sozietatearekin sinatutako lankidetza-hitzarmena. T80B–Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen Espedienteak kudeatzeko
Sisteman laguntza eta euskarri teknikoa
emateko da, egon litezkeen premiak konpontzeko eta sistema egokitu eta bilakatu
diren aldaketetara egokitzeko 2008an.
- Euskal Herriko Unibertsitatearekin 2008ko
urtarrilaren 16an ekintza publikoan sinatutako Lankidetzako Akordio Markoa,
emakumeen eta gizonen berdintasunari
eta sexuak eragindako diskriminaziorik
ezari buruzko jakintza garatzeko. Akordio
horren helburua bi erakundeen arteko
lankidetza-marko bat izatea da jakintza
aberasten lagunduko duten arloei eta
gaiei buruzko ikerketako jarduera zientifikoak egiteko gizartean, eta, bereziki, sektore pribatuan genero-berdintasunaren
eta sexu-arrazoiengatiko diskriminaziorik
ezaren ikuspegia oinarri hartuta. Lankidetzan jarduteko aurreikusi diren modalitateei dagokienez, honako hauek daude:
ikerketa-proiektuak eta -programak egitea; prestakuntza-programetan lankidetzan jardutea; berdintasunaren inguruko
espezializazio-ikastaroak egin ondoren,
praktikak egitea Defentsa Erakundearen
egoitzan; eta bien ustez interesekoak
diren beste batzuk, alderdien gaitasunen
eta Akordioaren xedea osatzen duten
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jardueren barnean. Ikerketa-alorreko
Akordio horren garapena Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko
30/2007 Legearen aginduek mugatzen
dute praktikan. Adierazitako Akordioa
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta sei hilabete igaro ondoren jarri zen
indarrean.
- Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearekin 2008ko martxoaren 13an sinatu
zen Koordinazio Protokoloa. Horren helburua bi erakundeen arteko jardunen koordinazioa antolatzea da, beren helburuak
betetze aldera eta beren eginkizunak gauzatze aldera. Aurreikusitako jardunen artean, Defentsa Erakundeko espedienteak
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundera lekuz aldatzea dago, bidezkoa denean Defentsa Erakundearen ikerketa-lana
oztopatu delako zehapen-prozedura bati
hasiera emateko espediente baten izapideak egitea (4/2005 Legearen V. Titulua,
Arau-hausteak eta Zehapenak); erakunde
horrek jasotako kexak eta salaketak nahiz
egon litezkeen eta sektore pribatuan pairatutako sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazio-egoerei buruzko beste egoera
batzuk Defentsa Erakundera bideratzea;
eta azkenik, urteko aurrekontu-proposamenari, jardunei buruzko urteko memoriari, Eusko Legebiltzarrera bidaltzen diren
txostenei eta beste erakundeari dagozkion helburu edo eginkizunekin lotutako
jardunei dagokienez alderdi bakoitzak
gauzatzen dituen jardunei buruzko informazioa ematea elkarri. Halaber, Jarraipen
Batzorde bat ezartzea erabaki da. Batzorde horrek hilero egingo ditu bilerak.
- Arartekoaren Erakundearekiko Lankidetza
Akordioa, 2008ko maiatzaren 26an sinatu
zen ekintza publikoan. Akordio hori koordi-
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nazio- eta lankidetza-printzipioetan oinarritzen da, eta printzipio horiek bi erakundeen
arteko harremanak finkatzeko oinarriak dira,
beren legezko arau arautzaileetan esanbidez adierazten denaren arabera. Ildo horretatik, sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa
dela-eta herritarrak defendatzeko eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
sustatzeko beren lankidetza zehazteko
eta sendotzeko borondatea adierazi dute.
Lankidetza-neurri gisa erabaki dute, beren
eskumenak gauzatzeko, bi erakundeen
arteko koordinazioa arautzea kontsultak,
kexak eta/edo salaketak bideratzeari, beren eskumeneko sektoretik (publikoa edo
pribatua) eratorritako sexu-arrazoiengatik
egon litezkeen diskriminazio-egoeren aurrean informazio-bideak ezartzeari dagokionez, kexa edo salaketa beraren aurrean
baterako jardunak erabakitzea, baita bi
erakundeek interesa eta erantzukizuna duten gaietan jardun komunetan lankidetzan
jardutea eta jardun horiek garatzea.
- Euskal Herriko Unibertsitatearen Uda Ikastaroak Fundazioaren arteko Lankidetza
Hitzarmena UPV/EHUko Uda Ikastaroen
esparruan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin eta sexu-arrazoiengatiko diskriminaziorik ezarekin lotutako prestakuntza-programak egitea.
Hitzarmen hori 2008ko uztailaren 16an
sinatu zen, 2008an aplikatzeko indarraldia izango du eta isilbidezko luzapena
Uda Ikastaroen ondorengo edizioetan.
2008rako ezarritako helburu espezifikoa
honako hau da: ekitaldi horretako Uda
Ikastaroen Egitarauaren barnean, Sexuarrazoiengatiko diskriminazioari eta prozedura juridikoari buruzko Nazioarteko
Mintegia (horren garapena azaldu da 1.3
azpiatalean) garatzea elkarrekin. Nazioarteko Mintegi horren erantzukizun akade-

mikoa Defentsa Erakundeari esleitu zaio,
erakunde horri baitagokio helburuen programa, edukiak, zuzendaritza eta irakasleak definitzea.
Halaber, hainbat lan-bilera egin dira, ondoren azalduko diren erakundeen artean
antzeko lankidetza-mekanismoak bultzatzera bideratuak. Adierazitako erakundeak
honako hauek dira:
- Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Dokumentazio Judizialaren Zentroa,
lankidetza-prozedura
bat
arautzeko
helburuarekin, jurisprudentzia eta beste
ebazpen judizial batzuk ezagutzeko eta
horietara jotzeko bide azkar bat erraztearren. Bide hori sexu-arrazoiengatiko
diskriminazioaren alorreko Epaitegi eta
Auzitegietatik etorriko da. Lankidetza-lan
hori zehazteko fasean dago, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari eragin dioten
aldaketak egin direlako 2008an.
- Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak “emakumeen eta
gizonen berdintasunaren arloan, diskriminazioaren kontrako lan-araudiaren betetze-mailaren jarraipena egite aldera, lanadministrazioko agintaritzarekin lankidetzan jarduteko” helburua du. Helburu hori
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
eginkizun gisa ezarrita dago 4/2005 Legearen 64.2.j) artikuluan. Horretarako, hainbat
lan-bilera egin dira Sail horrekin, baita, Sail
horrek eskatuta, Lan Ikuskaritzarekin ere,
eta lankidetza-proposamen bat egin da
Defentsa Erakundeak lan-administrazioko
agintaritzarekin lankidetzaren baldintzak
antolatzeko, baina Akordio horrek ez du
aurrera egin ekitaldi honetan.
Bestelako jardunei dagokienez, harremane-
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tan egon gara eta bilerak egin ditugu hainbat
erakunde publiko eta pribaturekin Berdintasunerako Defentsa Erakundea ezagutzera emateko eta lankidetza-harremanak
garatzeko. Helburu horrekin, harremanetan
egon gara erakunde sindikalekin (CCOO,
UGT, ESK, STEE-EILAS, SATSE, LAB eta
ELA). Sindikatu horiek gonbidatu genituen
sexu-arrazoiengatiko diskriminazioari eta
prozedura juridikoari buruzko Nazioarteko
Mintegiaren esparruan, mahai-inguru batean parte har zezaten, eta agente sozial
horiek parte hartuko zutela erantzun ziguten. Halaber, UGT sindikatuak eskatu zuen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
lan-jazarpenari buruzko Jardunaldi batean
parte har zezala. Defentsa Erakundeak eskatuta, bilerak egin dira ELA sindikatuaren
Berdintasun Idazkaritzarekin, Laudioko enpresa bateko emakume langileek bizi duten
ustezko egoera diskriminatzailearen gaia
lantzeko. Egoera hori informazio-ohar baten bidez eman zen ezagutzera. LAB sindikatuaren Berdintasun Sailarekin ere egin
dira bilera batzuk, gatazka bati buruzko
gaia jorratzeko; izan ere, Basauriko enpresa batean soldata-diskriminazioa zegoela
salatu zen.
Ildo berean, lan-elkarrizketak edo -bilerak
egin ditugu sektore pribatuko irabazi-asmorik
gabeko hainbat erakunderekin (Euskal Autonomia Erkidegoko Berdintasunaren Agenteen Elkarte Profesionala, Arabako Emakume
Profesionalen eta Enpresaburuen Elkartea,
Fekoor EAEko emakume ezinduen Federazioa, Aizan Berdintasunaren aldeko Elkartea,
Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa eta
Eusko Ikaskuntza), baita erakunde ekonomiko pribatuekin ere (Deia, El Diario Vasco, El
Correo, Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias de Álava, Eroski Taldea eta Confebask).
Lankidetza-harremanak Berdintasunerako
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Defentsa Erakundea gonbidatu duten
hainbat ekitalditan izandako partaidetzara
eta/edo presentziara ere luzatu dira.
Adierazitako ekitaldiak honako hauek
dira: “Berdintasunaren aldeko 2007ko
Emakunde Saria” ematea; “Arte eta Kultura
Ikastaroen” inaugurazio-ekitaldia; UPV/
EHUko 2008ko Uda Ikastaroen edizioaren
inaugurazioa; Irungo Alardean emakumeek
presentzia izan dezaten laguntza ematea;
Hondarribiko alarde mistoari laguntza
ematea; kooperatibismoaren 86. Mundu
Eguna eta Euskadiko Kooperatiben Goimailako Kontseiluaren XXV. urteurrena
ospatzea; azaroaren 25ean Gipuzkoako
Batzar Nagusietan genero-indarkeriaren
aurka egin zen ekitaldia; eta Defentsa
Erakundeak Innovasqueren Zuzendaritza
Batzordean, Batzar Nagusian eta Kontseilu
Betearazlean izandako partaidetza.
Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko
beste erakunde publiko batzuekin ere egin
dira bilerak, zehazki, Eusko Legebiltzarrarekin; Eusko Jaurlaritzarekin (Lehendakaritza, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza,
Datuak babesteko Euskal Bulegoa, Eustat,
Osalan, Gazteriaren Euskal Kontseilua eta
Kooperatiben goi-mailako Kontseilua); Hegoa Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziarekin; Bizkaiko eta Gipuzkoako
Batzar Nagusiekin; Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako Unibertsitate Campusetako
Enplegu Zentroekin; Egailaneko zuzendariarekin, Aguraingo, Amurrioko, Basauriko
eta Erandioko enplegu-saileko zuzendariarekin eta Lanbide enplegu-zentroen arduradunekin; Gasteizko, Bilboko, Donostiako,
Portugaleteko eta Tolosako Udaletako berdintasun-zerbitzuekin; eta Eudel Euskadiko
Udalen Elkarteko Berdintasunaren idazkariarekin eta Berdintasunaren teknikariarekin.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde-
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ekin izandako harremanen artean Eusko
Legebiltzarrarekin izandako harremana
nabarmendu behar da; harreman hori
bi modutara gauzatu da, alde batetik,
2007ari dagokion Urteko Txostenaren
aurkezpenarekin, legez ezarrita dagoen
bezala, eta beste alde batetik, Norvegiako
Berdintasunerako eta Diskriminazioaren
aurkako Defentsa Erakundera eta Finlandiako Genero Berdintasunerako Defentsa
Erakundera egindako bisitarekin. Bisita
hau Berdintasunerako Defentsa Erakundeak bultzatu du Eusko Legebiltzarraren
kolaborazioarekin. Hortaz, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak, Eusko
Legebiltzarraren Emakumearen eta Gazteriaren Batzordearekin batera, Defentsa
Erakunde horien aurkezpen-bilerak antolatu ditu eta bilera horietan parte hartu
du Defentsa Erakunde horiek Oslon eta
Helsinkin dituzten egoitzetan 2008ko apirilaren 14tik 17ra.
Legebiltzarraren ordezkaritza osatu zutenak
honako hauek izan ziren: Ane Auzmendi
(EABkoa eta Batzordearen presidentea),
Gema González de Txabarri (EAJkoa), Esozi
Leturiondo (PSEkoa), Laura Garrido (PPkoa),
Kontxi Bilbao (EBkoa), Kattalin de Madariaga
(EABkoa) eta Andoni Iturbe Batzordearen
letratua. EAEko Defentsa Erakundetik Maite
Erro Jauregi Defentsa Erakundearen titularrak eta Pilar Sanz de Pablo berdintasunaren aholkulariak hartu zuten parte. Defentsa
Erakundeak bisita horri buruzko txosten
tekniko bat egin zuen eta Legebiltzarraren
Emakumearen eta Gazteriaren Batzordera
bidali zuen lan-saioetan sortutako kezken eta
lan-proposamenen zerrenda batekin batera.
Zerrenda hori elkarrekin landu zuten ondorengo bilera batean.
Estatuko erakunde publikoen arteko lanki-

detza-harremanak Berdintasunaren Ministerioarekin, Emakumearen Institutuarekin
eta beste Autonomia Erkidego batzuetako
Emakumearen Institutuekin materiala trukatzean oinarritu dira.

1.5 Nazioz haraindiko harremanak
Lan-bilerak egin dira Lituaniako, Norvegiako, Finlandiako, Suediako, Islandiako,
Txileko, Kolonbiako eta Guatemalako
hainbat erakunderekin harremanak izateko. Erakunde horien eskumen-eremua
dela medio, garrantzizkoa da erakunde
horiekin harremanak estutzea eta informazioa elkarri ematea, batzuetan Berdintasunerako Defentsa Erakunde honek
eskatuta, eta beste batzuetan, erakunde
bisitariek eskatuta, ondoren adieraziko
dugun bezala.
Lituaniako Aukera Berdintasunerako Defentsa Erakundearekin (1999ko maiatzean
sortu zen, Lituaniako Errepublikaren Parlamentuak 1998ko abenduaren 1ean Aukera
Berdintasunaren aldeko Legea onartu ondoren). Defentsa Erakunde hori Parlamentuari
atxikita dago eta zehatzeko ahalmena du.
Europako Batzordeak (Enplegurako, Gizarte
Gaietako eta Aukera Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia) adibide gisa aipatzen
du soldata-berdintasuna sustatzeko azpiegiturei dagokienez, praktika onenen artean
Europako Batzordearen “The gender pay
gap -Origins and policy responses (Soldata-hesia -Jatorriak eta erantzun politikoak,
Europako 30 herrialderen konparazio-berrikusketa) dokumentuan. Lituaniako Aukera
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
sexu-, adina-, arraza-, erlijio- eta sinismenarrazoiengatiko, orientazio sexualagatiko,
ezintasunagatiko, edo jatorri etnikoagatiko
zuzeneko eta zeharkako diskriminazio-
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arekin eta diskriminatzeko aginduarekin
lotutako gaiak, jazarpena, sexu-jazarpena eta ikertzeko agindua barne. EAEko
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzaileak 2008ko ekainaren
11n, 12an eta 13an, Vilniusen Defentsa
Erakunde horren egoitza bisitatu zuen eta
lan-bilerak izan zituen Ausrine Burneikiene Defentsa Erakunde horretako titularrarekin. Bilera horren ondorioz, Lituaniako
Aukera Berdintasunaren defendatzaileak
irailean Donostian egin zen sexu-arrazoiengatiko diskriminazioari eta prozedura
juridikoari buruzko Nazioarteko Mintegian
hartu zuen parte.
Norvegiako Berdintasunerako eta diskriminazioaren aurkako Defentsa Erakundeari
dagokionez, Eusko Legebiltzarreko Emakumearen eta Gazteriaren Batzordearekin
eta EAEko Berdintasunerako Defentsa Erakundearekin batera egindako bisitan, Ingeborg Grimsmo jarduneko defendatzaileak
eta Mona Larsen-Asp zuzendariondokoak
legebiltzarraren ordezkaritza hartu zuten
Norvegiako Berdintasunerako eta diskriminazioaren aurkako Defentsa Erakundearen
egoitzan. Bisita hori apirilaren 14an eta
15ean egin zen. Berdintasunerako ordezkari horrek honako gai hauek landu zituen:
genero-berdintasunerako Norvegiako konpromiso politikoaren jatorria eta bilakaera
Berdintasunerako eta diskriminazioaren
aurkako Defentsa Erakundearen egitura,
berdintasuna sustatzeko eta diskriminazioaren aurka borroka egiteko enpresek eta
erakundeek duten legezko betebeharra,
sail juridikoaren zereginak eta jardunak, eta
herritarrei ematen zaien arretaren ezaugarri
nagusiak; informazio hori guztia gero deskribatuko da.
Norvegiako politiketan 40ko hamarkadan
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eman zitzaion hasiera genero-berdintasunaren ikuspegiari, LANErekiko lankidetzan
soldatei buruz egindako azterlan batekin,
eta, 1959an, “balio berdineko lanerako soldata berdina” ideiari buruzko 100. konbentzioak berretsi zuen. Urte horretan bertan,
Norvegiak Soldata Berdintasunerako Kontseilua sortu zuen (soldata-aldea oso erraz
identifikatzen zen 60ko hamarkadan, gaur
egun ere badago alde hori, baina askoz ere
zailagoa da atzematen). Kontseilu horren
ordez Estatusaren Berdintasunerako Kontseilua ezarri zen 1972an. Kontseilu horren
aginteak emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna biltzen du gizartearen arlo
guztietan.
70eko hamarkada “berdintasunaren hamarkada” izan zen Norvegian, eta ikerketa,
feminismoa, emakumeen laneratzea eta
goi-mailako hezkuntza asko garatu ziren;
horretaz gain, haur-hezkuntzarako baliabideak bultzatu ziren.
1978an, Norvegiako Parlamentuak Genero Berdintasunerako Legea onartu zuen.
Lege hori onartutakoan, 1979an, Norvegiak Genero Berdintasunerako Defentsa
Erakundea (ezaugarri horiek dituen munduko lehen agentzia publikoa, eta bere
jardun-eremua sektore publikoa nahiz
pribatua da) sortu zuen, baita Gora jotzeko Auzitegia ere. 2006an, Legea aldatu
zenean, Berdintasunerako eta Diskriminazioaren aurkako Defentsa Erakundea sortu zen. Erakunde horrek lehendik zituen
zereginez gain, Genero Berdintasunerako
Defentsa Erakundeak gauzatzen zituenak
egin beharko ditu, eta generoan, jatorri
etnikoan, sexu-orientazioan, erlijioan, adimen-urritasunean eta adinean oinarritutako diskriminazioari buruzko gaiak sartu
baitziren.
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Gaur egun, Berdintasunerako estatuko mekanismoak Berdintasunerako Parlamentuko Batzordeak, Haur eta Berdintasunerako Ministerioak (ministroa berriz izendatu
dute 2005ean eta lehenengo aldiz ikusi da
Berdintasuna Ministerioaren izenean) eta
Berdintasunerako Estatuko Idazkaritzaren
Batzordeak biltzen dituzte. Berdintasuna
sustatzeko betebeharrak ministerio guztiei
eragiten die, baita 430 udalei eta 19 probintziei ere. Ofizialki, Norvegiako erakunde
publiko eta pribatu guztiak Legez behartuta
daude berdintasuna sustatzera.
Norvegiak defendatzen du emakumeen
eta gizonen arteko benetako berdintasunari buruz hitz egiteko hiru baldintza
hauek bete behar direla: independentzia
ekonomikoa, askatasun sexuala (abusurik
eta indarkeriarik gabea) eta berdintasun
formala (Norvegiak berdintasun formala
arautu du, Soldadutza Legearen kasuan
izan ezik).
Berdintasunaren bilakaeraren estatistikak
erakusten du emakumeak unibertsitateko
ikasleen %64 direla, aldiz, unibertsitateko
irakasleen %17 dira. 25-66 urteko emakumeen %77k eta gizonen %85ek osatzen
dute lan-indarra, emakumeen erdiek lanaldi partzialean lan egiten duten arren, eta
egiaztatu da lan-merkatuan generoaren
bereizketa handia dagoela: emakumeek
sektore publikoan lan egiten dute eta gizonek sektore pribatuan, eta ez da atzematen aldatzeko joera dagoenik. Emakume
etorkinei dagokienez, alde esanguratsuak
daude, emakume horien %47 soilik baitago
lan-merkatuan sartuta. Aitzitik, gizonak gehiengoa dira Legebiltzarrean (%64), Alkatetzetan (%77), udal-korporazioetan (%63),
udaletako zuzendaritza teknikoetan (%84)
eta sektore pribatuko goi-mailako zuzen-

daritzan (%81). Norvegiako emakumeek
%85 irabazten dute gizonen soldatarekin
alderatuta.
Bilakaera horretan, Norvegiaren ustez,
positiboa da bi neurri jakinen eraginkortasuna: aitatasun-baimena (horren ondorioz,
nabarmen ari da igotzen aiten baterako
erantzukizuna haurren zaintzan), eta enpresa pribatuetako zuzendaritza-kontseiluetan
generoaren ordezkaritza paritarioa izateko
betebeharra; izan ere, emakumeen eta gizonen osaeraren gutxieneko eta gehieneko
proportzioa %40tik %60ra bitartekoa izan
behar du. Ildo horretatik, hezkuntza-mailari
dagokionez, 40 urtetik beherako emakumeak %50ean parekatuta badaude ere,
emakumeak enpresako zuzendaritzan sartzeko joera ez da positiboa. Balioetsi zen
modu boluntarioan egin behar den prozesu
horrek 150 urte beharko dituela parekotasuna lortzeko. Hortaz, neurri hori enpresaburuekin negoziatu zen legezko obligazioaren itxura hartu aurretik. Parekotasunaren
agindu hori zuzendaritza-kontseiluetan
onartu ondoren, Norvegiak egiaztatu du
emakumeek zuzendaritza-postuetan duten
presentziaren bilakaera goranzkoa dela;
izan ere, 2002an %6 izatetik 2005ean %18
izatera igaro zen, eta 2006an %25 izatetik
2007an %36 izatera.
Defentsa Erakundeari dagokionez, adierazi
behar da hitz hori gaztelaniaz ingeleseko
“ombud” hitzetik datorrela, eta hitz hori,
berriz, norvegierako “ombudet” hitzetik,
eta norvegiera zaharreko kontzeptu bati
erantzuten dio. Bere filosofiak esleitzen
dio eskubide indibidualen bozemaile izan
behar duela, prozesu judizialen alternatiba
bat da eta herritarrentzako eskuraerraza
eta merkea.
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Norvegiako Likestillings-og diskrimineringsombudet (Berdintasunerako eta diskriminazioaren aurkako Defentsa Erakundea)
administrazio publikoaren agentzia independentea da, Haur eta Gizarte Gaietako
Ministerioari atxikita dagoena, eta horrekiko
daukan mendekotasun bakarra aurrekontumailakoa da. Erakunde horretako titularra
Erregeak izendatzen du lau urteko aldirako
eta ez du inolako argibiderik jasotzen erakunde hori atxikita dagoen Ministerioaren
aldetik. Tratu-berdintasunaren babesean
eta diskriminazioaren aurkako gaietan
espezializatuta dagoen erakundea da, eta
bere jardun-eremuak sektore publikoa
nahiz sektore pribatua hartzen ditu. Bere
eginkizunak honako hauek dira: berdintasun-politikak sustatzea, tratu-berdintasuna
betetzen ote den zaintzea eta herritarrek
edo beste erakunde batzuek egiten edo
jartzen dituzten galdera, kexa eta salaketei
erantzutea. Defentsa Erakundearen egungo
konfigurazioak 2006ko Legeari erantzuten
dio. Lege horrek etniagatikoko, sexu-orientazioagatiko eta ezintasunagatiko diskriminazioaren aurka egiten zuten Defentsa
Erakundeak osatu zituen, genero-berdintasuna bultzatzeko ia 30 urtean gauzatutako
lan-tresnei lehentasuna emanez. Nolanahi
ere, kasuistika gehienek generoari buruzko gaiei egiten diete erreferentzia oraindik
(2007an 1.000 eskabide inguru artatu ziren,
eta horien artetik %50 baino gehiago genero-berdintasunarekin lotutako gaiei buruzkoak ziren). Administrazio Publikoaren
gaietarako Legebiltzarraren Ordezkariak
Berdintasunerako eta diskriminazioaren
aurkako Defentsa Erakunde horretara bideratzen ditu Ordezkariaren bulegoetara iristen diren gai batzuk, hala nola sexu-, etnia-,
hizkuntza-, adina-, eta erlijio-arrazoiengatiko edo sexu-orientazioagatiko diskriminazio-kasuei buruzkoak. Berdintasunerako
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eta diskriminazioaren aurkako Defentsa
Erakundearen egitura instituzionala Gora
Jotzeko Auzitegiari atxikita dago. Organo
horri azaltzen zaizkio desadostasunak edo
Defentsa Erakundeak emandako gomendioen ez-betetzeak, eta zehatzeko ahalmena du. Era berean, Erabiltzaileen Batzordeari atxikita dago. Diskriminazio-gaietan
profesional espezialistak, erabiltzaileak eta
herrialde osoko intereseko taldeak biltzen
dituen herritarren batzordea da, erreferentziazko talde gisa jarduten du eta Legebiltzarrak izendatzen du; horretaz gain, urtean
bi bilera egiten ditu Parlamentuarekin informazioa emateko eta kontsulta egiteko.
Defentsa Erakunde horri honako eginkizun
nagusi hauek agintzen zaizkio: gomendioak
ematea, orientabideak ematea, berdintasuna sustatzea enpleguan (berdintasun-planak gauzatzen ote diren kontrolatzen du) eta
berdintasuna sustatzea etxebizitza lortzeari dagokionez. Berdintasunaren sustapena
kontsultei erantzunez, aholkuak emanez eta
praktika onak hedatuz gauzatzen da, baita
dokumentazioaren eta eztabaidaren bitartez ere. Defentsa Erakunde horri dagozkio
indarrean dauden eta tratu-berdintasuna
eta genero-, etnia-, erlijio- eta adin-arrazoiengatiko, sexu-orientazioagatiko edo
ezintasun fisikoagatiko diskriminaziorik eza
arautzen duten lege batzuk. Nazioarteko
erantzukizunei dagokienez, Norvegiako
legediak eta bere praktikek Nazio Batuetako konbentzioetan, zehazki, emakumearen aurkako diskriminazio-modu guztiak
desagerrarazteko Konbentzioan (CEDAW)
eta arrazagatiko diskriminazioa desagerrarazteko Konbentzioan, ezarritako aginduak
betetzen ote dituzten zaintzen du.
Genero-berdintasuna sustatzeko eta diskriminazioaren aurka borroka egiteko legezko be-
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tebeharra Genero Berdintasunerako Legean
ezarrita dago, eta bere obligazioa agintaritza
publikoei eta enpresa eta erakunde pribatuei
dagokie. 50 enplegatu baino gehiago dituzten enpresa publiko eta pribatuek txosten bat
aurkeztu behar dute urtero, eta txosten horretan adierazi beharko dute zein egoeratan
dagoen genero-indarkeriaren gaia enpresan,
baita genero-berdintasuna sustatzeko eta
Lege horren aurkako tratu-desberdintasuna
prebenitzeko zer neurri ezartzea pentsatu
den ere. Txostenek baldintza garrantzitsuen
deskribapen sistematikoa egin behar dute
enpresa horrek enplegatutako emakumeen
eta gizonen arteko berdintasun-mailaren
bilakaera zein den jakiteko bereziki. Exijentzia-maila handiagoa da enpresa handiak eta
enpresa publikoak direnean. Horretarako,
genero-hesiaren berri zer estatistikak ematen duten definitu da, eta soldatei arreta
berezia jarriko zaie maila eta estatus mota,
lan-orduak eta lanaldiaren ezaugarriak
(partziala edo osoa), lan-absentziari dagokionez araututako baimenen erabilera,
lanean jarraitzeko prestakuntza eta karrera
profesionalaren garapena, hautaketa eta
kontratazioa, gaixotasunagatiko absentzia
dela medio egunak baliatzea, aparteko
orduak baliatzea eta ordutegi-malgutasun
mota desberdinen erabilera kontuan hartuta. Soldata Berdintasunerako Batzordeak
Gomendio bat eman zuen 2008an Genero
Berdintasunerako Legean aurreikusitakoa
indartzeko, eta azpimarratu zuen berdintasuna sustatu eta horri buruzko informazioa
eman behar zela, eta berdintasuna sustatzeko eta berdintasunari buruz informatzeko betebeharra etniaren eta ezintasunaren
kasuetara ere hedatu zuen.
Berdintasunerako eta Diskriminazioaren
aurkako Defentsa Erakundeak genero-berdintasunerako lanari buruz 50 Udalek egin-

dako txostenak berrikusi eta aztertu zituen:
txosten horien artetik 37 onargarritzat hartu
ziren, 15 kasutan hobekuntzak sartzea
eskatu zitzaien eta 13 kasutan ez-onargarritzat hartu ziren. Horrekin, txostenen edukiak estandarizatzeko premia dagoela ikusi
da, eta horri esker, txostenen onargarritasunaren eta toki nahiz estatu mailan neurri
espezifikoak ezartzearen ebaluazioa erraztuko da. Udal-sektoreari buruzko ondorio
nagusiak dira emakumeak gehiengo nagusia direla, gizonek gehiegizko ordezkaritza
dutela lidergoko postuetan, gizonek eta
emakumeek orokorrean sektore desberdinetan lan egiten dutela (arlo feminizatuak
daude, hala nola kultura eta gizarte-gaiak,
eta beste batzuk maskulinizatuta, obra publikoak eta garraioa, esaterako), emakume
kopuru handi batek denbora partzialeko
lanaldietan lan egiten du, emakumeek orokorrean gizonek baino gutxiago irabazten
dute, eta emakumeek hartzen dituzte absentzia-baimenak zaintzak emateko duten
rol hori betetzeko. Agintaritza publikoek eta
urteko txosten hori aurkeztu behar ez duten
enpresek beren urteko memorietan eman
behar dute gai horren berri.
Sail juridikoa 18 profesional juristak osatzen
duten talde batek eratzen du, eta profesional horiek hiru arlo biltzen dituen zereginen
arduradunak dira: kexen aurrean gida edo
gomendioak ematea, legegintza hobetzeko
iruzkinak eta proposamenak egitea (esate
baterako, Norvegiako estatuko Elizaren
antolaketari buruzko Liburu Zuria; araudiproposamena lan-elkarrizketetan haurdunaldiari eta amatasunari buruz egiten diren
galderei dagokienez) eta hitzaldiak eta
prestakuntza-saioak ematea enpresaburuentzat, sindikatuentzat, ikastetxeentzat
eta abar. Prozesu judizial baten zati izateko
ahalmena du, bai defentsa gisa, bai aholku-
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laritza tekniko gisa; nolanahi ere, eskumen
hori ez da inoiz gauzatu baliabiderik ez dagoelako.
Nazioarteko bere erreferente juridikoa
Nazio Batuen konbentzioetatik dator:
CEDAW (Emakumearen aurkako diskriminazio modu guztiak desagerrarazteko
konbentzioa), ICERD (arraza-diskriminazioari buruzkoa) eta ICPD (ezintasuna dutenei buruzkoa, Norvegiak ez du sinatu);
Giza Eskubideen Europako Konbentzioa;
eta Europako Zuzentarauak genero-berdintasunaren alorrean, baita 2000/43 eta
2000/78 zuzentarauak ere.
Bere legezko babesa Norvegiako Konstituzioak (§ 110c), Giza Eskubideen Legeak,
Nazio Batuen Konbentzioak, Giza Eskubideen Europako Konbentzioak, Zigor Kodeak (§ 135a, § 349a diskurtso arrazistei,
jatetxeetarako sarbideari eta gaueko klubei buruzkoak), Genero Berdintasunerako
Legeak (1979), Diskriminazioaren aurkako
Legeak (2006), lan-arriskuak prebenitzeko
Legeak (2006), etxebizitzaren eta jabego
horizontalaren legeak eta ezinduen diskriminazioaren aurkako legeak (2009an jarriko
da indarrean) eratzen dute.
Honako funtsezko kontzeptu hauen inguruan dihardu legedi honek: zuzeneko eta
zeharkako diskriminazioari, legezko tratu
desberdinari, jazarpenari, diskriminatzeko
aginduari, arau-hausteei, probaren karga
alderantzikatzeari, eta konpentsazio ekonomikoari buruz.
Norvegiako erakunde horrek herritarrei
eskaintzen dien arretari dagokionez, honako arreta hau eskaini zen 2006an: 298
kexa (270 legezko iritzi eman ziren) eta 58
ofiziozko ikerketa. Ikerketa horiek adinaga-
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tiko diskriminazioak izan ziren (25 kasu),
etniagatikoak (15), generoagatikoak (9),
hizkuntzagatikoak (6), erlijioagatikoak (1)
eta sexu-orientazioagatikoak (1). Halaber,
aholkularitza espezializatuko 794 kontsulta
artatu ziren.
Defentsa Erakundearen bitartekotzaren
ezaugarriei dagokienez, adibide gisa, lanean beloa erabiltzeagatik kaleratu zuten
denda bateko dendariak azaldutako kasuaren aurrean egindako esku-hartzea aurkeztu zen. Uste izan zen erlijio-arrazoiengatiko
eta genero-arrazoiengatiko diskriminaziorik
ezaren printzipioaren aurka egin zela, beloa
batez ere emakumeek erabiltzen duten ikur
erlijiosoa delako. Era berean, bitartekotzalanak egin ziren alderdien artean, eta kaleratutako enplegatuari kalte-ordain garrantzitsu
bat ematea onartu zuen enpresak. Defentsa
Erakundeak azaldu zuen enpresak interesa
zuela bitartekotza gauzatzeko arazoa auzitegietara jo gabe konpontzeko aukera zegoelako; izan ere, bestela, enpresak dirua
xahutu beharko zuen eta, gainera, epaiketa
galdu; horretaz gain, enpresak jarduten zuen
merkataritza-gunetik botako zuten.
Azkenik, adierazi behar da Defentsa Erakunde honek irailean Donostian egin zen
Sexu-arrazoiengatiko diskriminazioari eta
prozedura juridikoari buruzko Nazioarteko
Mintegian hartu zuela parte, eta Defentsa
Erakunde horretako zerbitzu juridikoen arduradunak ponentzia batekin hartu zuela
parte.
Apirilaren 16an eta 17an bisita bat egin
zen Finlandiako Genero Berdintasunerako
Defentsa Erakundera, halaber, Emakumea
eta Gazteria Parlamentuko Batzordeak
eta EAEko Defentsa Erakundeak elkarrekin egin zuten bisita erakunde horretara.
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Hannele Varsa Genero Berdintasunerako
Aholku Kontseiluaren idazkari orokorrak,
Riitta Martikainen Genero Berdintasunaren
Unitatearen zuzendariak eta Pirkko Mäkinen defendatzaileak egin zioten harrera
ordezkaritza horri. Finlandiako Genero Berdintasunerako mekanismo instituzionalak
honako hauek aurkeztu zituzten: Genero
Berdintasunerako
Aholku
Kontseiluak
(Gobernuari nahiz Parlamentuari ematen
dio aholkularitza espezializatua), Genero
Berdintasunaren Unitateak (ministerioei laguntzeko egitura-unitatea, gaur egun duten
lehentasunezko helburuarekin, hots, soldata-alorrean genero-hesia %20tik %15era
jaistea 5 urteko epean), Genero Berdintasunerako Defentsa Erakundeak eta Berdintasunaren Auzitegiak (Berdintasunerako
Defentsa Erakundearen ebazpenak apelatzeko baliabidea).
Genero-berdintasunaren alorrean Finlandiak hartutako konpromisoari dagokionez,
aipatu behar da Finlandia izan dela emakumeentzako sufragio aktiboa eta pasiboa
aplikatu zuen munduko lehen herrialdea,
1906an aplikatu baitzuen. Testuinguru historikoan kokatzen badugu, sufragioak Finlandiako independentzia-prozesua osatzen
du; Finlandia, garai hartan dukerri tsarista
zen. 1906an, lehenengo Parlamentuak 200
eserlekuetatik emakumezko 19 parlamentari izan zituen, proportzio hori Frantziako
edo Errusiako gaur egungo proportzioa
baino handiagoa da. Egun, Finlandiako
Parlamentua emakumeen %48k eta gizonen %52k osatzen dute, hauteskunde-parekotasunari buruzko araurik izan gabe,
baizik eta zerrenda irekien sistemaren ondorio da. Parlamentuko Emakumeen Sarea
aipatu behar da. Sare hori talde politikoetako emakume parlamentari guztiek osatzen
dute (adibidez, 1996an haurtzaindegiko

plazarako eskubide objektiboaren Legea
izapidetu zenean, Emakume Parlamentarien Sare osoak lagundu zuen). Gobernuak
12 emakume ditu 20 Ministerioetan. Finlandian ez dago Berdintasunaren Ministeriorik,
eta Genero Berdintasunerako Aholku Kontseiluak ez du horrelakorik proposatu. Finlandiako Gobernuaren presidentea emakumea da eta 2006an berriz ere hautatu zuten
beste 6 urterako.
Esaten da Genero Berdintasunaren aldeko
2007ko Legea Europako Lege zabalena
dela sektore publikoa nahiz sektore pribatua
hartzen dituelako. Lege hori aurreko legeen
berrikuspenen ondorioa da eta bere jatorria
Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 1978ko Legea da. Honako hauek dira
Lege horren helburuak: generoan oinarritutako zuzeneko eta zeharkako diskriminazioa
prebenitzea, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea, eta emakumeen
estatusa, bereziki, lan-bizitzan hobetzea.
Ildo horretatik, 30 pertsonatik gorako erakunde guztiek Berdintasun Plan bat egin
behar dute nahitaez. Plan horretan honako
hauek bilduko dituzte: atzemandako diskriminazioei buruzko diagnostiko bat (soldaten
inbentarioa barne) eta diskriminazio horiek
konpontzeko neurriak. 2005. urteaz geroztik, zehapenak aplikatzen dira diskriminazio-egoeren aurrean eta Berdintasun Plana
egiteko betebeharra ez betetzeagatik. Data
horretatik aurrera, halaber, hainbat arau eta
irizpide zehaztu dira Plan hori egiteko eta
betearazteko.
Genero-berdintasunerako Finlandiako mekanismo instituzionalak Gizarte Gaietako
eta Osasunerako Ministerioari atxikita daude, eta horien artean honako hauek daude:
Genero Berdintasunerako Aholku Kontseilua (1972an sortua); Berdintasunerako
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Defentsa Erakundea eta Berdintasunaren
Auzitegia (1987an sortuak), eta Genero Berdintasunerako Unitatea (2001ean sortua).
Genero Berdintasunerako Aholku Kontseilua –alor horri buruzko aholkuak ematen
dizkie Gobernuari eta Parlamentuari– Finlandiako egitura espezifikoa da, 2007az geroztik emakumezko presidentea du, Alderdi
Berdeko kidea. Kontseilu hori 12 kidek osatzen dute, alderdi politikoen ordezkaritzan,
idazkari orokor batek laguntzen du eta adituak ditu erakunde feministen elkartearen
(UNIONI) ordezkaritzan, baita genero-gaiei
buruzko zentro ikertzailearen eta erakunde
femeninoen konfederazioaren (emakumeen
62 erakundek osatzen dute) ordezkaritzan
ere. Kontseiluaren lana bi arlotan antolatzen da: genero-ekitatea eta gizonak; eta
generoa eta boterea.
1988an genero-ekitatea eta gizonak gaiari
buruzko lanari ekin zioten; horretarako,
Armadari, Elizari, Sindikatuei eta Patronalei
eskatu zieten Kontseilu Unitate horretarako
ordezkari bat izenda zezatela. Lehenengo
mintegian etorkizunean zer gai landuko ziren
eztabaidatu zen. Pertsona horiek identitate
maskulinoarekin zer lotura zuten landu zen.
Suedian bazegoen aurrekari bat, baina
programa berdindu nahi ez izatea erabaki
zen errealitate propiorako ahalik eta gehien
egokituta egon zedin. 2006an, Gizonaren
Sailak adin nagusi izatea lortu zuen,
etenik gabeko 18 urte igaro ondoren (horri
kontrajarririk, Suedian ez zegoen martxan
jada). Jorratu ziren gai nagusiak honako hauek
dira: gizona eta seme-alabak (aitatasuna),
gizona lan-bizitzan, arriskuak hartzea eta
indarkeria matxista. Sail horren eta beste
erakunde batzuen arteko lankidetzaren
ondorioz, dossier didaktiko bat egin zen eta
ikastetxe guztietan banatu zen.
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Gaur egun, Berdintasunaren Lege berri bat
egiteko lan egiten ari dira. Lege horrek generoaz gain, beste alderdi batzuk gehituko ditu,
hala nola etnia-, adina- eta ezintasun-arrazoiengatiko eta antzekoengatiko diskriminazioa, Europako beste herrialde batzuetan
garatzen ari den ildo beretik. Aurreikusten da
indarreko bi legeak batuko direla, hots, berdintasunari buruzko 2004ko Berdintasunaren
Legea –ustatzeko enfasi handia egin zen (korrika eta presaka egin zen)– eta Genero Berdintasunaren 2007ko Legea. Nolanahi ere,
adierazi dute Finlandian genero-ekitateaz arduratzen direnak ez daudela ados bateratze
horrekin.
Genero Berdintasunaren Unitatearen eginkizun nagusien artean, honako hauek daude:
Gobernuaren genero-berdintasuneko politikak
diseinatu eta egitea, genero-ekitatea korronte
nagusiaren zati dela bermatzea (generoaren
mainstreaminga), arlo horri buruzko nazioko
legedia prestatzea, eta arlo horretako Europako
eta nazioarteko estamentuekin harremanetan
egotea (Nazio Batuetako UNIFEM, Eskandinaviako Kontseilua, Europako Kontseilua eta
abar). Gobernuak onartu dituen bi Programak
honako hauek dira: Genero Berdintasunerako
Ekintza Plana eta Soldata Berdintasunerako
Programa.
Soldata Berdintasunerako Programa 2006an hasi
zen, eta programa horretan Gobernuak eta agente
ekonomikoek eta sozialek hartu dute konpromisoa.
Ezarritako helburua da 2015erako ehuneko 5 puntu
murriztea gizonen eta emakumeen arteko soldataaldeak, hau da, soldata-hesia %20tik %15era jaistea
10 urteko epean. Proiektuaren helburu operatiboek
honako hauek biltzen dituzte: soldata-sistemak
garatzea, lan-merkatuaren segregazioa murriztea,
ekitatearen gaia hitzarmenen eztabaidaren dinamikan sartzea, uztartzeko baldintzak hobetzea eta
emakumeen karrera profesionala hobetzea.
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Horretarako, 30 neurri zehatz garatu dira,
honako hauek aipatuz: estatistikak, sentsibilizazio, lan-arloko agenteak, jomuga tokiko
erakundeak dituen aurrekontu-ekarpena igotzea zerbitzu feminizatuetan soldata igotzeko, eta abar. Erronka nagusia eragile guztiek
politika hori sar dezaten lortzea da. Era berean, sektore feminizatuetan soldata urtero
gehiago igotzea adostu dute. Soldata-sistemari dagokionez, adostutako politika lan bat
osatzen duten oinarriak ikustera bideratuta
dago (gaitasuna, zailtasuna, erantzukizuna,
estresa eta abar) helburua soldata jakin baten arrazoiak ikusgai bihurtzea eta soldatadiskriminazioaren eta/edo desberdintasunaren elementuak agerian jartzea izanik.
Zuzendaritza-postuetan emakumeek lidergoa izateari dagokionez, genero-berdintasuna bizitza politikoaren goi-mailako
zuzendaritzan errotuta dago. Legebiltzarra
osatzen duten kideen artetik %42 emakumeak dira, eta Gobernua osatzen dutenen artetik %62 emakume ministroak
dira. Tokiko politikan ere antzeko datuak
egiaztatu dira. Askoz zailagoa da enpresa pribatuetan (goi-mailako exekutiboen
%10 baino gutxiago dira emakumeak eta
zuzendaritza-kontseiluetako kideak %25
baino gutxiago dira emakumeak) aurrera
egitea arlo horretan. Duela gutxi Finlandian
egindako azterlan batek (2007) erakusten
du emakumeek zuzentzen dituzten enpresak %10ean errentagarriagoak direla, eta
enpresetako zuzendaritzetan emakumeen
proportzioa zenbat eta handiagoa izan
orduan eta handiagoa dela enpresa horren
errentagarritasun ekonomikoa. Azterlan hori
garrantzitsua da lehenengo aldiz erabiltzen
delako argudio ekonomikoa enpresetako
zuzendaritza-organoetan emakumeen
presentzia defendatzeko. Gobernuak ez du
proposatzen enpresa pribatuetan kupoak

ezartzea, Norvegian arautu den bezala,
baizik eta espero du borondatetasunaren
printzipioarekin aurrera egitea.
Genero-mainstreamingaren garapenari
dagokionez, Ministerio guztiak lan egiten
ari dira Berdintasunaren Unitatearekiko
lankidetzan. Datorren udazkenean generoberdintasunari buruzko trebakuntza-plana
ezarriko da. Plan hori Ministerioko goi-mailako buruzagientzat eta funtzionarioentzat
da. Garrantzi berezia du genero-berdintasunaren helburuak lortzeko. Lana bi arlotan
oinarritzen da: jardunen genero-eraginaren
aurretiazko ebaluazioan eta aurrekontuak
genero-ikuspegiarekin egitean. Bigarren gai
horri dagokionez, Berdintasunaren Unitateak
eta Ogasun Ministerioak elkarrekin jardun
dute lanean, eta adostu dute generoaren gaia
aurrekontuak egiteko gainerako Ministerioetara bideratzen diren jarraibideetan sartzea,
aurrekontuen alorreko jardunaldietan elkarrekin lan egitea eta kasuak aztertzea hartutako
neurrien emaitzekin.
Lan-arloko eta familia-arloko bizitza uztartzeari dagokionez, guraso-baimenen arauketak honako hau ezartzen du: hiru hileko
baimen besterenezina amarentzat, 3 asteko baimen besterenezina aitarentzat, eta
gainerako denbora, gehienez 11 hilabete,
bi gurasoen artean banatzeko aukerarekin.
Baimen horiek soldataren %80rekin ordainduko dira batez beste (soldata txikiagoetan
%100 izan daiteke). Haur jaio berria zaintzeko bikotekidearekin bana ditzaketen 8
hilabete horien %6 baliatzen dute gizonek,
orokorrean haurra jaio ondorengo lehenengo 2-3 asteetan. Plan bat ezarri da aiten
partaidetza arduratsuan eragina izateko
eta baimen horren baliatzearen ehunekoa
igotzeko, eta, horretarako, beste elementu
batzuen artean, bi aste gehiago ematen
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zaizkie 11 hilabete horien aldiaren amaieran
baimena hartzen duten gizonei. Finlandiako
egungo ministroaren proposamena baimen horiek nabarmen hobetzera bideratuta dago; izan ere, 6 hilabeteko banaketa
proposatzen du aitarentzat, 6 hilabetekoa
amarentzat eta 6 hilabete bikotearen erabakiaren arabera banatzeko; proposamen
horrek eztabaida handia eragin du.
Azaldutako politikak Finlandian dagoen
haurtzaindegirako eskubide objektiboaren
Legearekin lotuta dago, baita Lege horrek
bultzatzen dituen elementuekin ere. Haurtzaindegiak udalarenak dira, ohiko etxebizitzetatik hurbil daude (ez dago lan-haurtzaindegirik lantokietan), goizeko 6:30etik
arratsaldeko 17:00etara bitarte daude irekita urtearen 12 hilabeteetan; nolanahi ere,
hiri handietan haurtzaindegiak 24 orduak
daude irekita. Ez dago bertan egoteko ordu-mugarik, nahiz eta gomendatzen den
haurrak 9 ordu baino gehiago ez egotea
haurtzaindegietan. Beste alderdi batzuen
artean, haurtzaindegien funtzionatzeko
modu horren ondorioz, Finlandiako emakume gehienek, beste herrialde batzuetakoek
ez-bezala, lanaldi osoz lan egin dezakete.
Kostua, 0€-tik 250€-ra bitartekoa da, publikoki diruz laguntzen da eta diru-sarrerekiko
proportzionala da. Haur guztiei dohainik
ematen zaie bazkaltzen (haurtzaindegian
nahiz eskolan). Uztartzeko arazoa derrigorrezko irakaskuntzaren adinera iristean
sortzen da, hau da, 7 urtetik aurrera. Hazkuntza-garaian, aitona-amonen presentzia
txikia da, normalean aktibo egoten baitira
lan-merkatuan.
Adingabeak zaintzearen aldeko beste elementu publiko bat jaiotzagatiko laguntza
sortak eratzen du. Haurra jaiotzen denean kutxa/sehaska bat ematen da, eta hor
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lehenengo hilabeteetan beharko duten
oinarrizko material guztia sartzen zaie; horretaz gain, seme edo alaba bakoitzeko 100
euroko laguntza ematen da hilero, laguntza
hori handiagoa da bigarren semearen edo
alabaren kasuan, eta adingabeak 17 urte
bete arte ematen da hilero.
Lan-merkatuari dagokionez, garrantzizkoa
da okupazio-segregazioa. Soldatapeko
biztanleriaren %16k soilik lan egiten du
berdintasunezko sektoreetan. Sektore horietan, gizonen eta emakumeen banaketa
%40tik %60ra bitartekoa da. Gehiengoak,
hortaz, sektore bereizietan eta tradizionaletan lan egiten du (osasun-alorra oso feminizatuta dago, eraikuntza-alorra, ordea,
oso maskulinizatuta). Hainbat lanbidetan,
hala nola, abokatutzan eta medikuntzan
aldaketak egiaztatzen ari dira; nolanahi
ere, gizonak ez dira sartzen tradizionalki
femeninoak izan diren lanbideetan. Egoera
horren aurrean, irakasleak eta hezkuntzaarloko testuak nahiz materialak trebatzeko
lan egiten ari dira eskola-orientazioak lagun
dezan lanbide-prestakuntza aukeratzeko
garaian estereotipoak murrizten.
Finlandiako Berdintasunerako Defentsa
Erakundea erakunde independentea da eta
Berdintasunaren Legea betetzen ote den
kontrolatzeko ardura du. Defendatzailea
Errepublikaren presidenteak izendatzen
zuen Legearen azken aldaketa egin arte;
gaur egun, aldiz, Gobernuak izendatzen du,
Gizarte Gaietako eta Osasun Ministerioak
proposatuta, 5 urteko iraunaldia du, baina
berriz izenda daiteke. Bere eginkizuna erakunde publikoek nahiz pribatuek Genero
Berdintasunaren Legea betetzen ote duten
ikuskatzea eta zenbateraino betetzen duten
ebaluatzea da, baita praktika bat Legearen
aurkakoa noiz den ezartzea ere; gainera,
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kasua Justiziaren Berdintasun Batzordera
eraman daiteke. Berdintasunaren Legea
onartu zenetik (1987) 20 urte igaro ondoren,
Defentsa Erakundeak oso garatuta dauka
sexu-arrazoiengatiko diskriminazioari buruzko doktrina, eta tratatu eta epai asko
dauzka. Justizia Auzitegiei dagokie Legeak
ezarritako zehapenak aplikatzea.
Herritarrei ematen zaien arretari dagokionez, lehenengo etapan artatutako kasuistikak batez ere honako hau erakusten zuen:
udaletako eta unibertsitateetako kargu publikoak izendatzerakoan ustezko diskriminazio-egoerak zeudela, baita generoaren araberako soldata-desberdintasuna ere (horri
kontrajarririk, soldata-diskriminazioagatiko
epaiketa gutxi izan dira Justizia Auzitegietan). 90eko hamarkadako krisi ekonomikoak iraun zuen bitartean, Defentsa Erakundeak kaleratze-bolada bati egin behar
izan zion aurre, eta gai horri buruzko kasu
asko artatu behar izan zituen. Gaur egun,
Finlandiako Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak 1.100-1.400 eskabide artatzen
ditu, batez beste, urte bakoitzean. Herritarrek proposatzen dituzten gaien inguruko
kapitulurik garrantzitsuena lan-eremuak
osatzen du, eta, bereziki, kontratazioarekin,
soldata-diskriminazioarekin, kaleratzeekin,
kontratu kateatuekin (behin eta berriz aldi
baterako kontratuak) eta abarrekin zerikusia
dutenak. Gehien proposatzen den gaietako
bat haurdunaldiagatiko eta guraso izateagatiko diskriminazioa da. Diskriminazio
horren babesa Berdintasunaren Legean eta
Lan Kontratuen Legean araututa dago. Hala
eta guztiz ere, ohikoa da lan-elkarrizketetan
azaltzen diren gaiekin lotuta dauden eskabideak azaltzea; izan ere, elkarrizketa horietan lanpostuaren izangaiari seme-alabarik
ote duen edo haurdun ote dagoen galdetzen
zaio. Horretaz gain, haurdun egoteagatik

edo amatasun-baimena amaitu ondoren
lan-kontratua ez berritzeagatik ere egiten
dira eskabideak. 2005ean, salaketen %25
honako bi gai hauen ingurukoak izan ziren:
amatasuna eta eszedentziak. Defentsa
Erakundearen ebazpenak ondorioztatzen
duenean diskriminazioa izan dela, kaltetuak
kalte-ordaina eskatzeko eskubidea du. Horretarako, Auzitegietara jo behar du. Defentsa Erakundeak ezin du ofizioz eraman gai
bat Justizia Auzitegietara. Auzitegi horrek
du zehatzeko ahalmena eta Defentsa Erakundeari irizpena eska diezaioke kasu jakin
baten aurrean. Irizpena ez da loteslea izango Epaileak berretsi arte.
Justizia Auzitegietara jo gabe, Berdintasun
Auzitegiaren iritzia eska daiteke. Horretarako, Defentsa Erakundeak (herritarren ordezkaritzan), konfederazio sindikalak eta nagusien konfederazioak elkarrekin landutako
kasu bat azaldu da. Berdintasun Auzitegiaren ustez diskriminazioa izan bada, zehatu
dezake, baina ez dauka ahalmenik biktimari
kalte-ordainik ezartzeko. Biktimaren eskubideak urratu direlako konpentsazioa lortzeko, kaltetuak Justizia Auzitegietara jo behar
du. Nolanahi ere, berdintasun-legearen aldaketa prestatzeko eztabaidetan proposatu
dute Berdintasun Auzitegi honek ahalmena
izan dezala diskriminazioaren biktimak izan
direnak konpentsatzeko.
EAEko Berdintasunerako defendatzaileak
Islandiako Genero Berdintasunerako Zentroa
(Akureyrin dago) bisitatu zuen urriaren 10ean,
eta bilera bat izan zuen Kristín Ástgeirsdóttir
zentro horretako zuzendariarekin. Genero
Berdintasunerako Zentroa Islandiako Gobernuaren Berdintasunerako hiru egituretako
bat da. Hirurak independentek dira, Gizarte
Gaietako Ministerioari atxikita daude, eta honako hauek dira: Genero Berdintasunerako
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Zentroa (2000n sortua), Genero Berdintasunaren Kexa Batzordea (1981ean sortu zen eta
hasieratik abokatu talde bati esleitu zitzaion,
bere eraginkortasuna oso zalantzan jartzen
da, eta gaur egun berrikusten ari dira), eta
Genero Berdintasunaren Kontseilua (1976an
sortua, Berdintasunaren Legearen onarpenarekin, erakundeek lan-, erakunde- eta sindikatu-arloan parte hartzeko kontseilua da).
Genero Berdintasunaren Legearen (1976an
onartua) zati bat aldatu zen 2008ko martxoan, eta sartu zen berrikuntza nagusia
Genero Berdintasunerako Zentroaren eginkizunak indartzea izan zen. Lege horrek 25
langiletik gorako plantilla duten enpresa
publiko eta pribatu guztiek berdintasunplanak egiteko betebeharrari eutsi dio.
Duela gutxi sartu den berrikuntza honako
hau da: erakunde horiek urteko txostena
igorri behar dute Genero Berdintasunerako
Zentrora. Zentro horrek 2008az geroztik
zehatzeko ahalmena du. Gaur egun, Zentro
horrek lantzen duen erronka nagusia Berdintasunaren Legearen hedapena da, eta
helburu horrekin hedatzeko tresnak garatzen ari da, baita esperientzia pilotuak ere
ikastetxeetan.
Islandiak gurasoen Lege bat arautu du, Eskandinaviako herrialdeetarako erreferentziazko eredutzat hartzen da haurra jaiotzen
denean edo adoptatzen denean guraso-baimen berdina ematen baitzaio aitari eta amari
(3 hilabete besterenezin); horretaz gain, 3
baimen-hilabete gehiago ematen dira eta bi
gurasoen artean erabaki behar da nola banatu; era horretan, beste elementu batzuekin
batera, uztarketaren eta baterako erantzukizunaren alorrean nazioarteko erreferentziazko eredua da, eta zuzeneko eragina du
ugalkortasun- eta jaiotza-tasen igoeran, gaur
egun Europako handienak baitira. Hemen-
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dik gutxira, Ingólfor V. Gíslason Islandiako
unibertsitateko ikertzaileak eta Genero Berdintasunerako Zentroaren kolaboratzaileak,
maskulinitateen eta gurasoen alorreko espezialistak, guraso-neurri horren ondoriozko
emaitzei buruzko datuak argitaratuko ditu,
zehazki, guraso-baimenak baliatu ondoren
ematen diren rol-aldaketari eusteari, emakumeek lan-merkatuan sartzen dituzten jarduera-ordu kopuruaren batez bestekoa igotzeari
eta ernalkortasun-tasak igotzeari buruzkoak.
Genero Berdintasunerako eta Aniztasunaren Nazioarteko Institutuarekin batera, izen
horrekin ezagutzen da gaur egun Islandiako Emakumeen eta Generoaren Azterlan
Zentroa. Zentro hori 1991n sortu zen ikerketa-institutu independente gisa Islandiako
Unibertsitatean, Reykjavik-en. Bere helburu
nagusia emakumeekin eta genero-azterlanekin lotutako alorretan ikerketa sustatzea
da, baita alor horri buruzko informazioa
hedatzea ere. Nazioarteko nahiz tokiko
proiektuak garatzen ditu. Beste ekimen
batzuen artean, diziplina arteko ikerketasareetan eta -proiektuetan parte hartzen
du Eskandinaviako eta Europako herrialdeekiko lankidetzan, eta prestakuntza espezializatua ematen die hainbat herrialdetako
pertsonei, UNIFEMeren eskutik. Halaber,
Europako Hezkuntza eta Ikerketa Feministako Erakundeen Elkarteko kide da, eta
Islandiako Eskubideen Berdintasunerako
agintaritzekin eta Reykiavik-eko udalarekin
lankidetzan jarduten du. Azken ikerketen
artean, honako hauek aipatu behar dira:
soldata-hesiari buruzko ikerketa-proiektua,
Norvegiarekiko, Bretainia Handiarekiko,
Danimarkarekiko, Greziarekiko eta Austriarekiko lankidetzan gauzatu duena. Defendatzaileak elkarrizketa bat izan du urriaren
8an ikerketa-taldeko kideekin, eta elkarrizketa horren ondorioz, Liljan Mósesdóttir
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ikertzaileak eta Genero Berdintasunaren
alorrean Europar Batasunerako kolaboratzaile adituak Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak 2009ko irailerako Donostian
antolatzen ari den “Krisi ekonomikoa, generoa eta ordainsariak” deituriko Nazioarteko
Topaketan hartuko du parte.
Era berean, Kolonbiako Sisma Mujer Korporazio Elkarteekin harremanetan daude
oraindik. Elkarte horietako Claudia Cecilia
Ramírez arlo juridikoko koordinatzaileak bisita egin zuen Defentsa Erakundera Fabiola
García Galán Guatemalako Giza Eskubideen Legezko Ekintzarako Zentroaren Komunitate Unitatearen koordinatzailearekin batera, HEGOA Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziak proposatuta. Bisitariek
Defentsa Erakundea ezagutzeko interesa
zuten, baita bere eginkizunak, jardun-eremuak, ikerketa-prozedura eta artatutako
eskabideen ezaugarriak ezagutzeko ere.
Txileko Emakumearen Zerbitzu Nazionalaren ordezkaritza batek, hots, Gloria Fuentesa andreak eta Gustavo Almendras Garrido
jaunak, Emakunde-Emakumearen Euskal
Erakundearen kudeaketaren bitartez, Berdintasunerako Defentsa Erakundera egin
zuten bisita eta elkarrizketa bat izan zuten
defendatzailearekin egoitzan; hor, honako
honen berri eman zitzaien, besteak beste:
erakundearen ezaugarrien, funtzionamenduaren eta sektore pribatuan tratu-berdintasunaren printzipioa betetzen ote denaren
berri.

1.6 Azterlanak eta argitalpenak
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
hasi du “Tratu-Berdintasuna Bilduma”.
Argitalpen-bilduma
horren
lehenengo
zenbakia da “Emakumeak eta zuzendaritza-

postuak:
berdintasunaren
ameskeria”
argitalpena. Argitalpen horrek du oinarri
ikerketa berrienetan, bai eta iturri
ofizialetan ere; eta erakusten du, grafiko eta
sendo, lanpostu-zuzendaritzetan dagoen
berdintasun eza emakumeen eta gizonen
artean, horri buruzko iritzi zabalduenak eta
datu enpirikoak alderatuta. Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateari
eskatutako “Emakumeak eta ZuzendaritzaPostuak. Bibliograﬁa-Azterketa” lanaren
laburpena da. Argitalpen honen 800 ale
banatu dira sektore publikoko eta pribatuko
gizarte eragileen artean.
2008ko ekitaldian ondoren zehaztuko diren
azterlanak kontratatu dira:
- “Genero-berdintasunaren alorreko lanzuzenbideen gida”, UPV/EHUri, genero-berdintasunaren alorrean, langileez
arduratzen diren lan-arloko eskubideak
hedatzeko, baldin eta langile horien lanarloko arauketa Langileen Estatutuaren
Legean bilduta badago.
Gida hori hiru ataletan antolatzen da: lehena genero-berdintasunaren alorreko
lan-zuzenbideei buruzkoa da; bigarrena
sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren
aurkako babesari buruzkoa; eta azkenak
berdintasunari eta sexu-arrazoiengatiko
diskriminaziorik ezari buruzko hitzen glosategi bat biltzen du. Lehenengo atalean
biltzen diren edukiek galdera-erantzunen
formatuari erantzuten diete, eta honako
azpiatal hauek biltzen ditu: enplegua
lortzea; lanbide-sailkapena, lanbide-sustapena eta lanbide-prestakuntza; soldata
eta ordainsaria; lan-arloko, familia-arloko eta norberaren bizitza uztartzea;
sexu-jazarpena eta sexu-arrazoiengatiko jazarpena; haurdunaldia, uztartzeko
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eskubideak eta kontratuaren amaiera;
eta genero-indarkeriaren biktimak izan
diren emakume langileen eskubideak.
Bigarren atalak, hots, sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurkako babesari
buruzkoak, diskriminazio-jarreren ondorio juridikoei buruzko gaiak biltzen ditu;
Babes judiziala, Babes administratiboa;
eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea. Gida horren
argitalpenari, aurkezpenari eta banaketari
2009ko ekitaldian ekingo zaio.
- “Genero-berdintasuna hitzarmen kolektiboetan
sartzeko gida”, UPV/EHUri, EAEko lan-harremanetan emakumeen eta gizonen arteko
benetako berdintasuna modu eraginkorrean
sustatzen lagunduko duten adibide praktikoak emateko. 2009ko ekitaldian gida hori
banatzeko formatu egokiena erabakiko da.
- “EAEko elkarte gastronomikoek duten
garrantziari eta horien gizarte-eraginari
buruzko azterlana”, Farapi, S.L. enpresari
esleitu zaio, erakunde hori antropologiaazterlanetan espezializatuta dago, eta
UPV/EHUko arlo horretako espezialista
bati eskatutako azterketa juridiko batekin
batera, aurreikusten da 2009ko ekitaldian
aurkeztuko dela Eusko Legebiltzarrean
Ezohiko Txosten gisa. Bere helburua
elkarte gastronomikoei buruzko informazio fidagarria eta eguneratua izatea da,
baita erakunde pribatuetan emakumeak
sartzeko aukerarik ez izateari buruzko
arauketa juridikoa ere, Defentsa Erakunde honi agindutako eginkizunak betetze
aldera. Azterlanak, ikuspegi sozioantropologikoa oinarri hartuta, EAEko elkarte
gastronomikoen identitatea eta garrantzia ez ezik elkarte horien gizarte-eragina
eta emakumeek sarbidea mugatua izatea
ere aztertzen du; eta bukatzeko, elkarte

42

gastronomikoetan tratu-berdintasunerako
funtsezko eskubideari eta gai horren gainean erakunde publikoek eta pribatuek
duten erantzukizunari buruzko azterketa
juridikoa egiten du.
- “Tratu-berdintasunaren Behatokia abian jartzea” Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen web orrian. Lan hori UPV/
EHUri kontratatu zaio. Bere helburu nagusia emakumeen eta gizonen benetako
egoerari buruzko informazioa aldizka eta
sistematikoki biltzea, aztertzea eta hedatzea da sektore pribatuko eremuan tratuberdintasunaren ikuspegia oinarri hartuta;
hori guztia, iritzi publikoa sentsibilizatzeko
eta diskriminazioak dituen aurpegi desberdinak salatzeko. Estatistika-informazioa lortzeko honako iturri ofizial hauetara
joko da: EUSTATera (Estatistikaren Euskal
Erakundea), EINera (Estatistika Institutu
Nazionala) eta EUROSTATera. Informazio
hori intereseko hiru arlotan aurkeztuko
da: 1) Ordaindutako lana; 2) Diru-sarrera
monetarioak; eta 3) Uztarketa eta baterako erantzukizuna; dena den, arlo horien
guztien aurretik beste bat dago: 0) EAEko
testuinguru sozioekonomikoa. Web orri
hori 2009an argitaratuko da, web orriaren
egitura definitzea konplexua delako. Halaber, ekimen hori berria denez gero, eta
4/2005 Legeak Berdintasunerako Defentsa Erakundeari esleitu dion tratu-berdintasunaren printzipioa betetzen ote den
zaintzeko eginkizunak duen garrantzia
dela medio, Defentsa Erakundeak aurreikusi du baliabide hori Ezohiko Txostenaren formatuan aurkeztea Legebiltzarrean
2009ko ekitaldian.

1.7 Langileak eta aurrekontua
2008ko ekitaldian, Berdintasunerako De-
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fentsa Erakundeko langile kopuruari dagokionez, aurreko urteko langile kopuru bera
dago, 6 laguneko plantilla izanik. Plantilla
hori osatzen dutenak honako hauek dira:
goi-mailako kargua duen idazkari 1, zerbitzu-kudeaketako teknikari 1, 2 aholkulari juridiko, berdintasun-aholkulari 1 eta defendatzailea. Plantilla osatzen dutenen artetik,
bat bakarrik da karrerako funtzionarioa,
zehazki, zerbitzu-kudeaketako teknikaria;
berdintasun-aholkularia izendapen askearen bidez hautatutako langilea da, eta beste
hirurak bitarteko funtzionarioak dira. Langileei dagokienez, egin den aldaketa bakarra
aholkulari juridiko baten amatasunagatik
laneko baja eta ondorengo kontratuaren
etenaldia izan da, dagokion aldi baterako
ordezkapenarekin.
Nahiz eta aurreikusita egon aholkularitza
juridikoko bi postuak karrerako funtzionarioek beteko zituztela –119/2006 Dekretuak
ezartzen duenaren arabera– lekualdatzelehiaketaren bitartez, lanpostu horiek oraindik ez daude beteta. Defentsa Erakundeari
dagokionez, jakintza juridikoaren esparrukoak diren eta funtzionarioentzat gordeta
dauden lanpostuen lekualdatze-lehiaketa
Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2007ko azaroaren 21eko Aginduak
deitu zuen (2007-11-30eko EHAA). 2008ko
ekainaren 2an izangaien merezimendu orokorren behin betiko balioespena argitaratu
zen. Lehiaketa Balioesteko Batzordeak,
2008ko irailaren 18ko bilkuran, erabaki
zuen behin betikotzat hartzea proba praktikoen behin-behineko emaitzak. 2008ko
ekitaldia amaitu denean (eta Urteko Txosten hau amaitu denean) lehiaketa oraindik
ez dago erabakita, elkarrizketak egin behar
diren postuetan (Aholkularitza Juridikoaren
plazei, 510060, eta 73. zein 74. zuzkidurei
dagokienez, ez da beharrezkoa elkarrizke-

tak egitea, baina horien emaitzek eragin
dezakete Berdintasunerako Defentsa Erakundearen plazen ebazpenean).
Garrantzizkoa da adieraztea aholkularitza
juridikoko postuak, 2007aren hasieratik
gaur egun arte, bitarteko gisa bete dituztela Administrazio Publikoan aurretik esperientzia txikia zuten eta ikerketa soziojuridikoaren edo genero-berdintasunaren
eremuan batere esperientziarik ez zuten
tituludunek. Espezializaziorik ez ezik postuaren profilerako egokitzapenik ere ez izatea
oztopo garrantzitsua da sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren alorrean prozedurak garatzeko; hain zuzen ere, prozedura
horiek hartu behar baitituzte oinarri gisa
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
ebazpenek. Horregatik, nahitaezkoa da
lanpostu horiek betetzerakoan, gaitasunari,
espezializazioari eta egonkortasunari buruzko kezka partekatzea, garrantzi handia
duelako organo sortu berriaren eraginkortasunerako eta berdintasunerako oinarrizko
eskubidea babesteari dagokionez, gauzatu
behar dituen zereginak betetzeko.
2008an, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeko langileek
Eusko Jaurlaritzak antolatutako prestakuntza espezifikoa jaso dute, eta batez ere
prozedurari eta administrazio-izapidetzari
buruzko gaiak landu dira.
Aholkularitza juridikoko langileen kasuan,
honako hauek aipatu ditu: “Ekintza Administratiboak: beren Araubide Juridikoa eta Berrikuspena” eta “Datuak Babesteari buruzko
Oinarrizko Kontzeptuak” (on line bidezko
ikastaroak, 24 ordu guztira). Bi aholkulari
juridiko horiek Euskarako Laugarren Hizkuntza Eskakizuna prestatzeko ikastaroa egiten
hasi dira, 2008ko urritik 2009ko maiatzera
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bitarte egunean bi orduz joan beharko dute
ikastarora astelehenetik ostegunera, eta
ikastaro horretara joateari utziko diote zerbitzua artatzeko premia badago. Halaber,
langile horiei Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen espedienteak izapidetzeko
informatika-aplikazioa ezagutzeko eta erabiltzeko prestakuntza eman zaie (24 orduko
presentziazko ikastaro teoriko-praktikoa).
Zerbitzu-kudeaketako teknikariaren kasuan,
prestakuntza honako alor hauetan gauzatu
da: “Txostenak idaztea”, “Sektore Publikoko
Kontratuen Legea”, “EAEko Administrazioaren
Hitzarmenak: Araubidea, Izapidetzea eta Aurrekontu-alderdiak”, “Lan-arriskuen prebentzioa”,
“Diru-laguntza Publikoen Araubide Juridikoa”
(presentziazko ikastaroak, 62 ordu guztira) eta
“Administrazio Hizkera: Gutuna eta Oﬁzioa” (on
line bidezko 15 orduko ikastaroa).
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Goi-mailako karguko idazkariaren kasuan,
prestakuntza-ikastaroetan honako gai hauek jorratu dira: “Outlook 2003”, “Excel 2003
Aurreratua”, “Administrazio Ekintzak: beren
Araubide Juridikoa eta Berrikuspena”, “Administrazio Prozedura: Interesduna, Faseak
eta Administrazio Isiltasuna” (on line bidezko
ikastaroak, 90 ordu guztira), “Web Atarien
Kudeaketa” eta “Web Edukien Kudeaketa”
(presentziazko ikastaroak, 20 ordu guztira).
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
2008ko Aurrekontuari dagokionez, 976.263
euroko aurrekontua onartu da eta erakundeak %93,22ko gastua egin du, ondoren zehaztuko denaren arabera. Hasierako kredituaren
eta egindako gastuaren artean dagoen aldea
VIII. Kapituluko egin ez den gastuaren aurreikuspenaren bitartez argitzen da batez ere.

KONTZEPTUA

HASIERAKO
KREDITUA

XAHUTU DENA

%

I. KAPITULUA

349.963,00

377.751,35

107,94

II. KAPITULUA

555.000,00

508.995,75

91,71

IV. KAPITULUA

40.000,00

12.412,04

31,03

VI. KAPITULUA

21.000,00

10.923,08

52,01

VIII. KAPITULUA

10.300,00

0,00

0,00

GUZTIRA

976.263,00

910.082,22

93,22
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Urteko Txostena 2008

2

Herritarrentzako arreta-jarduerak

2008ko Urteko Txostenaren bigarren atal
honetan, emakumeen eta gizonen tratu-berdintasunerako oinarrizko eskubidea
babestu nahian Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak herritarrentzat egindako arreta-jarduerak deskribatu dira, betiere 4/2005
Legeak araututako funtzioak eta 119/2006
Dekretuak zehaztutako antolakuntza- eta
funtzionamendu-ezaugarriak betez.
Bost azpiataletan banatuta, honako gai hauei
buruzko edukiak azaldu dira: Berdintasunerako Defentsa Erakundean aztertutako eskaeren mugatze terminologikoa; herritarren
deskribapena, eskaeren esparrua, arrazoiak
eta tipologiak kontuan hartuta; egindako eskaeren eta analisien nahiz emandako erantzunen deskribapena; alderdi baten eskariz
edo ofizioz egindako ikerketak eta lortutako
emaitzak; eta emandako aholkuak betetzen
dituztela edo ez dituztela betetzen egiaztatzeko jarraipen-prozesua.

Kexa (Q) izapidetzeko onartzen bada,
ikerketa-prozedura bat hasten da alderdi
baten eskariz, sektore pribatuan ustez
gertatu den sexuagatiko zuzeneko edo
zeharkako diskriminazio-kasua argitzeko. 119/2006 Dekretuaren 12. artikuluak
arautzen duenaren arabera, kexa honako
hauek aurkeztu ahal izango dute:

Oro har, informazio horri esker, tratu-berdintasunaren printzipioa garatzeko errealitatera
hurbiltzen gara, bai eta Euskal Autonomia
Erkidegoko sektore pribatuan sexuagatiko
zuzeneko edo zeharkako jardute edo egoera
diskriminatuak ezagutzera ere.

- “Sektore pribatuan sexuagatiko diskriminazioa jasan dutela pentsatzen duen
edozein pertsonak edo pertsona-taldek,
edo horien legezko ordezkariek; kexak
Defentsa Erakundean aurkeztu ahal izango dituzte.

2.1 Terminoak mugatzea

- Bestalde, emakumeen eta gizonen tratu-berdintasunaren printzipioa betetzea
xede duten elkarteek, erakundeek eta
beste pertsona juridikoek baztertuta
dagoela uste duen pertsonaren izenean
edo horri laguntzeko prozedura hasi eta
bertan parte hartzeko zilegitasuna dute,
baldin eta haren baimena badute”.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundean herritarrek aurkeztutako eskaerek kontsulta, kexa edo salaketa
formatua dute.
Kontsultatzat (C) hartzen dira tratu-berdintasunaren eta sexuagatiko diskriminazio
ezaren arloan herritarrek erakunde horretan aurkezten dituzten informazio- eta/edo
aholku-eskaera guztiak. Kontsultak ahoz
edo telefono bidez egiten dira batzuetan,
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eta, beste batzuetan, idatziz; Defentsa
Erakundearen erantzuna, ordea, idatziz
bidaltzen da, bai posta bidez, bai mezu
elektroniko bidez. Aholkularitza-jarduerak
egitea ez badagokio Berdintasunerako
Defentsa Erakundeari, azaldutako auziaren
arretarako dauden baliabideei buruzko informazioa emango zaio eskatzaileari, eta,
hala badagokio, dagokion erakundeari jakinaraziko zaio, interesdunaren onespena
jaso eta gero. Organo horrek, halaber, bere
jarduera-esparrutik kanpo dauden kontsulta ez propioak jaso ditu.

Kexa bat aurkezteko baldintzak 119/2006
Dekretuko 13. artikuluan daude zehaztuta:
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- “Kexak idatziz edo ahoz aurkeztu daitezke. Nolanahi ere, arrazoituta egon behar
dute, eta, horrez gain, kasua argitzeko
balio dezaketen agiri guztiak ere aurkeztu behar dituzte. Halaber, aurkeztutako
kexan honako datu hauek zehaztu behar
dira: data eta lekua, eragindako pertsonaren datuak, jakinarazpenak jasotzeko
modua edo lekua, eta kexa eragin duen
pertsona ﬁsiko edo juridikoaren datuak.
- Ahozko kexak Defentsa Erakundearen
egoitzako bulegoan soilik aurkeztu ahal
dira; kexa horiek, hain zuzen, transkribatu
egingo dira, eta, gero, eragindako pertsonak irakurri eta sinatuko ditu”.
Onartutako kexa terminoari dagokienez,
119/2006 Dekretuaren 15. artikuluan araututakoaren arabera zehaztu da: ”Kexa aldez
aurretik baloratu behar da, onargarria den
ebazteko” eta “behin kexa onartuz gero,
defentsa-erakundearen titularrak prozeduraren hasierako akordioa hartu beharko
du”; eta “Hasiera-akordioa prozedura izapidetu behar duenari janarazi beharra dago,
eta baita kexa jaso duenari eta kexa aurkeztu duenari ere, baldin eta alderdiren baten
eskariz eman bazaio hasiera”.
Aipatutako artikuluan, halaber, kexa onartezina zehaztu da, honako modu honetan:
“Kexak ez dira onartuko ondoko inguruabarretariko bat gertatzen bada:
- Legitimazio aktiborik ez badago (…).
- Kexa aurkezteko arrazoi izan diren jokabide edo gertakariak amaitu eta urtebete
igaro bada.
- Eragindako pertsona gisa kexa nork egin
duen identiﬁkatu ez bada.
- Asmo txarra egon bada edo prozedura
neurriz gain erabiltzen bada.

- Argi eta garbi funtsik batere ez badu.
- Kexa aurkezteko eskakizunen hutsak konpontzeko eskatzen diren datu edo agiriak
epearen barruan aurkezten ez badira.
- Defentsa Erakundeak lehenago aztertu
duen gai bati buruzkoa bada.
- Defendatzailearen eskumen-arloarekin
zerikusirik ez badu. Ararteko Erakundeari
edo Herriaren Defentsariaren Erakundeari igorri behar zaizkio baten eta bestearen eskumenen arloekin zerikusia duten
kexak”.
4/2005 Legearen 65.1. artikuluari jarraiki,
Defentsa Erakundeak “ez ditu banan-banan
aztertuko pertsonen intimitateari dagozkion
kexak, ez eta jada epai irmo bidez erabaki
direnak edo epaileak oraindik ebazteke
dituenak ere. Era berean, edozein ikerketa
bertan behera geldituko da interesdunak
auzitegi arruntetan edo Konstituzio Auzitegian salaketa edo errekurtsoa aurkezten
badu”.
Halaber, aipatutako legearen 65.4 artikuluaren arabera, “Ez dagokio defentsa-erakundeari bereizkeria-egintzak ezeztatzea,
bertan behera uztea edo zigortzea”.
Salaketa (D), azkenik, salatutako gertakariarekin lotura zuzenik ez duen pertsona batek
edo batzuek egindako adierazpena da; eta,
horren bitartez, Defentsa Erakundeari jakinarazten zaizkio sexuagatiko diskriminazioa
ondorio izan dezaketen sektore pribatuaren
ustezko jarrerak edo ekintzak. Beste kasu
batzuetan, Defentsa Erakundeak sexuagatiko ustezko diskriminazio-egoeren edo
tratu-berdintasunaren printzipioa bete ez
izanaren berri izan dezake. Kasua behar
bezala aztertu eta, hala badagokio, dagozkion eginbideak burutu eta gero, Defentsa
Erakundeak ikerketa-prozedura bati ekin
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diezaioke ofizioz, 119/2006 Dekretuaren
11.1 artikuluan zehaztutakoari jarraiki: “Arlo
pribatuan izaniko jarrera edo gertakariren
bat sexu-bazterkeria izan badaiteke, titularraren dena delako akordioaren arabera,
Defentsa Erakundeak ikerketa-prozedura
bere kabuz has dezake, berdin dio jarrera
edo gertakari horren berri bere ekimenez
izan duen, beste erakunde batzuen eskaera
arrazoitu bidez izan duen edo salaketa bidez izan duen”.

2.2 Artatutako herritarrak, eremuak eta
eskaeren arrazoiak
2008. urtean, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak 67
eskaera aztertu ditu (1. irudia); hau da, 35
kontsulta (%52,2), 17 kexa (%25,4) eta 15
salaketa (%22,4).

1. irudia, eskaeren tipologia (n=67)
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Aztertutako eskaera horien jatorriari dagokionez (2. irudia), gehienak pertsona partikularrek egin dituzte (n=55, %82,1); batez ere
emakumeak izan dira (n=44), baina gizonek
egindako eskaerak ere jaso dira (n=10), bai
eta pertsona anonimo baten eskaera ere.
Kopuru txikiagoan bada ere, badira erakunde pribatuek egindako eskaerak ere (n=4,
%6,0), 2 enpresak eta 2 elkartek egindakoak, zehazki; halaber, erakunde publikoek
eskaerak aurkeztu dituzte (n=8, %11,9),
honako hauen eskariz: Defentsa Erakundea
(n=5), Lanbide Heziketako ikastetxe bat,
udal bat eta Vitoria-Gasteizko Sindikoak.
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Eskaera gehienak Bizkaitik egin dituzte
(n=32, %47,8), eta atzetik izan ditu Araba eta
Gipuzkoa, neurri berean (n=15, %22,4); beste
bost kasutan, ordea, ez dugu datu horren
berri, telefono edo posta elektroniko bidez
aztertutako kontsultak izan baitira (3. irudia).
2. irudia, eskaeren jatorria (n=67)
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Eskaerak egiteko erabilitako hizkuntzari
dagokionez (4. irudia), 63 gaztelaniaz egin
dituzte (%94) eta 4 euskaraz (%6).

4. irudia, eskaerak hizkuntzaren arabera

3. irudia, eskaerak lurralde historikoen arabera

Egin diren 67 eskaeretatik (5. irudia) 56 kasutan, pertsonak edo erakundeak Berdintasunerako Defentsa Erakundera beren kasa joan
dira (%83,6), 5 Emakunde-Emakumearen
Euskal Erakundeak deribatuta (%7,5), beste 5
erakundeak berak bultzatuta (%7,5), eta kasu
bat Arartekoak aholkatuta (%1,5).
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Urteko Txostena 2008
5. irudia, Berdintasunerako Defentsa Erakundera jotzeko iniziatiba

6. irudian, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundean 2008.

Urtean aztertu dituzten 67 eskabideen esparruak eta arrazoiak azaldu dira.

6. irudia, eskaeren esparruak eta arrazoiak
Esparrua
Arrazoia

Lana

Baliabideak Elkartea Kirola Hezkuntza Zerbitzuak

Beste
batzuk

GUZTIRA

Haurdunaldiagatiko
kaleratzea

10

Sarbidea/
Hautaketa

7

Sustapena

2

Sexu-jazarpena

1

Jazarpen sexista

2

2

Bateratzea

11

11

Hizkuntzak/testuak
Araudia

10
1

8
2
1

2

2

2

6

1

Tratua

1

5

1

Praktikak

1
1

Irudiak

6

Haurdunaldiarriskua

2

Beste batzuk

4

GUZTIRA
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13
1

1

7
2

8

1

1

1

3

2

6

8

67
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6. irudian aurkeztutako datuek adierazten
dutenez:

handi batean haurrak aldatzeko lekuari
dagozkie.

- Eskaeren bi herenek baino gehiagok
(n=45,%67,2) lan-esparruari egiten diote
erreferentzia, eta horien %75,5 lau arrazoi hauekin daude lotuta: lan-bizitzaren,
familia-bizitzaren eta bizitza pertsonalaren bateratzea (n=11); haurdunaldiagatiko kaleratzea (n=10); enplegurako hautaketa- eta sarbide-prozesuak (n=7); eta
erreferentzia-araudiak (n=6). Gutxiago
dira honako arrazoi hauekin lotuta egin
diren eskaerak: jazarpen sexista (n=2),
haurdunaldiko arriskua (n=2), lanbidesustapena (n=2), sexu-jazarpena (n=1),
eta “beste” arrazoi batzuk (n=4). Azken
kasu horietan, eragindakoak emakumeak izan badira ere, ez dute loturarik
sexuagatiko diskriminazioarekin, eta,
beraz, ez dagozkio Berdintasunerako
Defentsa Erakundeari; zehazki, honako
gai hauei buruz ari gara: euskararen
baldintza dela-eta enplegu bat lortzeko
zailtasunak, konfiantzazko kargutik kaleratzea, laneko jazarpen ez sexista eta
txandakako lan-kontratuaren eskubideei buruzko informazioa.

- Elkarteei, kirolari eta hezkuntza-arloari
dagokienez, eskaera bakarra egin da
kasu bakoitzean (%1,5). Lehenengoaren
arrazoia emakumeei bazkide egitea ustez galarazteari dagokio; bigarrenean,
emakumezkoen kategoriari txapelketetan
parte hartzen ez uzteari egiten dio erreferentzia; eta, azkenak, ikasle batek ustez
jasotako tratu baztertzaileari.

- Komunikabideek pisu dezente hartu dute
aztertutako eskabideen artean (n=8,
%1,9), eta arrazoiak, zehazki, honako
hauek izan dira: publizitateko irudiak eta/
edo testuak (n=6) -5 kasutan sexu-zerbitzuen publizitatea izan da eta kasu bat
kartel batena- eta hizkuntzaren edo testuen erabilera (n=2) -jostailuen publizitatean eta egunkariko testu batean-.
- Zerbitzu-alorreko eskaerak (n=3, %4,5)
mediku-aseguru bateko polizaren araudi
bati, autoeskola batean ustez gertatutako
sexu-jazarpenari eta merkataritza-gune
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- Gainerako 8 eskaerek beste esparru batzuei egiten diete erreferentzia (%11,9)
eta Berdintasunerako Defentsa Erakundearen eskumenekin loturarik ez duten
arazoak sartzen dira bertan. Horietatik
6k administrazio publikoei egiten diete
erreferentzia eta 2k alarguntza-pentsioari
(kasu horiei buruzko legedia generoaren
ikuspegia kontuan hartuta aztertzea beharrezko izan daitekeela uste da).
Amaitzeko, oso kezkagarria da egiaztatzea
eskaera gehien biltzen duten bi arrazoi nagusiak honako hauek direla: lan-bizitzaren,
familia-bizitzaren eta bizitza pertsonalaren
bateratzea (%16,4), eta, atzetik, haurdunaldiarekin edo amatasunarekin lotutako kaleratze-arazoak (%14,9). Azken arazo horrek
argi erakusten du sexuan oinarrituta egiten
den diskriminazio onartezina; gaur egun,
oraindik ere, egoera berean jarraitzen da,
emakumeak lan-merkatutik zuzenean kaleratuz.
7. irudian, Berdintasunerako Defentsa Erakundean aztertutako 67 eskaeren esparruei
eta tipologiei buruzko datuak adierazi dira.
Eskaeren esparrua eta tipologiari buruzko
informazioa kontuan hartuta, egiaztatu
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7. irudia, eskaeren esparruak eta tipologia (n=67)

ahal izan da horien ia erdiak kontsultak izan
direla (n=30, %44,8), eta, atzetik, kexak
izan dituztela (n=11, %16,4); bi kasu horiek,
gainera, lan-munduari buruzkoak izan dira.
Ostera, salaketen erdia baino apur bat gehiago komunikabideekin daude lotuta (n=8,
%12,0).
35 kontsultak (%52,2) Berdintasunerako
Defentsa Erakundean aztertu eta konpondu dituzte, bat izan ezik; kontsulta hori, zehazki, Arartekoa erakundean aztertu dute.
Eskabide horiek erreferentzia egiten dieten
arrazoien artean, araudiari buruzko gaiak
daude (n=10): 5 lan-esparrukoak, 4 beste
esparru batzuetakoak eta 1 kirol-esparrukoa; halaber, lan-bizitza, familia-bizitza eta
bizitza pertsonala bateratzeari dagozkio-

nak (n=8) eta haurdunaldia eta amatasuna
direla-eta lan-kontratua eteteari edo kaleratzeari dagozkienak aipatu behar dira. Bestalde, gutxiago dira honako arrazoi hauekin
lotutakoak: haurdunaldiko arriskuak (n=2),
enplegua lortzea edo enplegurako hautaketa-prozesuak (n=2), jazarpen sexistaren
aurreko jarduera-bideak (n=1), lanbide-sustapena (n=1) eta beste arrazoi batzuk (n=4).
Azken horiek, berriz, Berdintasunerako Defentsa Erakundearen eskumenetik kanpo
dauden gaiak mahaigaineratzen dituzte,
honako hauekin lotura dutenak: txandakako
lan-kontratuak, laneko jazarpen ez sexista,
konfiantzazko karguko kontratuaren etetea,
eta euskararen baldintza dela-eta lan-merkatuan sartzeko zailtasunak.
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8. irudia, kontsulten esparrua eta arrazoiak (n=35)

Berdintasunerako Defentsa Erakundean
aurkeztutako 17 kexetako gehienak (n=11)
lan-esparruarekin daude lotuta, kontsulten
kasuan bezala; gainerako 6 kexak zerbitzuei,
elkarteei, hezkuntzari eta beste esparru
batzuei lotutako arazoekin dute zerikusia
(n=2, n=1, n=1 eta n=2, hurrenez hurren).
Kexa horiek eragin dituzten arrazoiei dagokienez, 9. irudian sexu-diskriminazioak
ustez eragindako askotariko arazoak direla-eta Berdintasunerako Defentsa Erakundean aurkeztutako kexak adierazi dira:
kaleratzea eta bateratzea (n=3, hurrenez
hurren), sarbidea (enplegu batean eta el-
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karte batean), sexu-jazarpena (lan-esparruan eta zerbitzuen esparruan) eta araudiak
(enpresa barruko eta aseguru-polizako
fideltasun-araudia: n=2, hurrenez hurren).
Azkenik, gainerako 5 kexak honako gai hauei buruzkoak dira: lan-sustapeneko ustezko
diskriminazio-egoerak, erakunde publiko
bateko jazarpen sexista, hezkuntza-zentro
bateko tratu baztertzailea, “alardearen”
publizitateko irudiak eta “beste arrazoi batzuk” (zehazki, Etxebidek, guraso bakarreko familien kupoan, banandutako pertsona
bat ez onartzeari buruzkoa).

Urteko Txostena 2008
9. irudia, kexen esparrua eta arrazoiak (n=17)

10. irudian, 17 kexa horiei dagokienez
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak

gauzatutako jarduerak azaldu dira, xehetasunez.

10. irudia, kexei emandako erantzuna (n=17)

55

Zehazki, 11 kasu ikertzea erabaki da, eta
beste 3 kasu ez dira onartu esparru publikoari dagozkiela-eta; azken horietako bat, hain
zuzen, Arartekora bidali da, eta beste biak
interesdunak berak jakinarazi zizkion erakunde horri. Gainerako 3 kasuei dagokienez,
bat aurretiazko eginbideen bidez konpondu
da (adingabeko bat zaintzeko hartutako eszedentziaren ondoren berriro lanean hartu
zuten (nahiz eta enpresak hasiera batean borondateko eszedentziatzat hartu zuen), ustez
diskriminazioa eragin zutela jakinarazi eta
gero); bestea aztertzen ari dira (aurretiazko
eginbideen fasean interesdunari informazioa
eskatu zaio, eta hori jaso zain daude onartu
edo ez erabakitzeko); eta azken kexak honako
jardute hauei egiten die erreferentzia: “jazarpen sexistako kasuak errazago konpontzeko
bidea izatea” [64.2. artikuluko d) atala].

11. irudia, salaketen esparru eta arrazoiak (n=15)
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11. irudian, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak aztertutako 15 salaketak deskribatu
dira. Horien erdiak baino apur bat gehiagok
(n=8) komunikabideei egiten diete erreferentzia, eta horietako bost Defentsa Erakunde
honen ekimenei dagozkie; lan-esparruak ere
badu garrantzia egin diren salaketen artean
(n=4), bai eta zerbitzuek (n=1) eta beste esparru batzuek (n=2) ere. Salaketa horiek eragin
dituzten arrazoietatik 6 publizitate-irudiak
izan dira, 4 enplegua lortzeari dagokionez ustez izandako diskriminazioak, batek araudiarekin izan du zerikusia (zerbitzu baten prezio
publikoarekin), beste batek praktikekin izan
du zerikusia (haurra aldatzeko guneak emakumeen komunetan soilik egotea) eta azkena
bestelako arrazoiek eragin dute (beste behatoki bat gizonez bakarrik osatzea).

Urteko Txostena 2008
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak 15
salaketa horiei emandako erantzunak 12. irudian jaso dira. Zehazki, 8 kasu ofizioz ikertu
dira, eta, aurretiazko eginbideak nahiz azterketak egin eta gero, gainerako 7 salaketei
dagokienez erabaki desberdinak hartu dira.
Aurkeztutako 4 salaketa beste erakunde publikoetara deribatu dira: 3 Arartekora, sektore publikoarekin lotutako gaiak zirelako,
eta bestea Emakumearen Institutura, Euskal
Autonomia Erkidegoaz gaindiko eskumenesparruari zegokiolako. Gainerako 3 salaketei dagokienez, horiek ikertzea ez zela egokia

erabaki da; izan ere, salaketa bat ezezagun
batek egin zuen (119/2006 Dekretuko 11.3.
artikuluan zehaztutako baldintza urratuz),
beste salaketa baten aurretiazko eginbideen
fasean ez zen berretsi salaketa-gai zen informazioa (merkataritza-zentro batean, gizonezkoek erabil dezaketen haurrak aldatzeko gunea), eta azken kasuan ez da lortu
ikerketa-espedientea irekitzeko behar beste
informazio, nahiz eta aurretiazko eginbideen
fasean eskatu (interesa zuen hautagai bati
gizonezko bat kontratatu nahi zutela adierazi
zioten hautaketa-elkarrizketa batean).

12. irudia, salaketei emandako erantzuna (n=15)
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Behean, 13. irudian, 2008. urtean Berdintasunerako Defentsa Erakundean aztertutako 32 kexei eta salaketei dagokienez zer
erabaki hartu zituzten laburtu da, betiere
aurretiazko eginbideak burutu eta horien
onargarritasuna aztertu eta gero.
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
erabaki du 19 ikerketa-prozedura hastea,
eta, horrez gain, erakunde publiko batean

19 ikerkuntza-espediente horietatik 18 jada
ebatzita zeuden Urteko Txosten hau amaitu
zenerako. Zehazki, 10 ikerkuntza-prozeduratan, emakumeen eta gizonen berdintasunprintzipioa urratu dela ebatzi da; 4 kasutan
errealitate hori ez da egiaztatu; beste bi kasutan ebazpenak espedientea ixtea ekarri
du interesdunak demanda judiziala aurkeztu
izanaren ondorioz (4/2005 Legearen 65. artikulua); eta azken bi kasuetan espedientea

13. irudia, kexei/salaketei dagokienez hartutako erabakiak (n=32)

ustez gertatutako jazarpen sexistako kasu
bat konpontzeko bidea ezartzea (%62,5).
20 espediente horiek 12 kexak (ikerkuntza-prozedurari ekin zaio aldeetako baten
eskariz) eta 8 salaketak (ofizioz hasitako
ikerkuntza-espedienteak) eragin dituzte.
Eskaera horiek 13 emakumek, gizon batek, Defentsa Erakundeak berak (n=5) eta
Lanbide Heziketako zentro batek (n=1) egin
dituzte; eduki horien deskribapen zehatzagoa Urteko Txosten honen 2.4. puntuan
azaldu da.
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Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundera bideratu da, ikerkuntza-ekintza oztopatzea dela-eta. Bestalde, irekita dagoen
espediente bat iraungi egingo da; izan ere,
interesduna ez dago bere lanpostuan, eta
horrek ikerkuntzan sakontzeko aukera mugatu egiten du.

Urteko Txostena 2008
14. irudia, ebazpenen emaitzak (n=19)

2008. urteko ekitaldi honetan, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak lehenengo
aldiz esku hartu du sektore publikoan ustez
gertatutako jazarpen sexista bati buruzko
eskaera batean, Arartekoaren Erakundeak
deribatuta. Sektore publikoari buruzko gaiak ikertzeko 4/2005 Legearen 64.2 a) artikuluak oro har ezarritako muga eta aipatutako
Lege horren 64.2 d) artikuluan emandako
eskumena -“jazarpen sexistako kasuak
errazago konpontzeko bidea izateko” funtzioari dagokionez sektorea (publikoa edo
pribatua) mugatzen ez duena- direla-eta,
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
zegokion txostena eskatu zion Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoari. Esku
hartzeko ahalmenari buruz beharrezko
azalpen teknikoak eman eta gero, Defentsa
Erakundeak zegokion erakunde publikoaren organo eskumendunari (Ertzaintzaren
Zuzendaritza) beharrezko ziren ikerkuntzak

egiteko premiaren berri eman zion, eta, horrez gain, erakundeari ikerkuntza-emaitzei
buruzko informazioa emateko eskatu zion.
Hainbat aste igaro eta gero, zuzendaritza
horrek jarduera eteteko eskatu zion Defentsa Erakunde honi, interesdunak demanda
judizial bat jarri zuela-eta.
10 eskaera (%31,2) -7 salaketa eta 3 kexaizapidetzeko ez onartzearen arrazoiak
honako hauek izan dira: sektore publikoari
dagozkion ustezko sexu-diskriminazioak
izatea (n=6), EAEz gaindiko geografia-eremuaren baitan egotea (n=1), ezezagun
batek aurkeztea (n=1), prozedurari ekiteko
behar beste informazio ez izatea n=1), eta,
azkenik, aurretiazko eginbideen fasean, salatutako praktika ez berrestea (n=1).
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17 eskabide beste erakunde publiko
batzuetara bidali dira (15 espedienteri
buruzkoak), dagozkien jarduerak egin ditzaten (15. irudia). Zehazki, Arartekoaren
erakundera (n=7), Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundera (n=7), Lan Ikuskaritzara (n=2) eta Espainiako Gobernuaren Emakumearen Institutura (n=1) bidali
dituzte.
15. irudia, espedienteen bidalketak

Azkenean, Berdintasunerako Defentsa Erakundean aurkeztutako eskaera-kopuruak
gora jarraitu duela baiezta daiteke: 2006an
35 eskaera aurkeztu zituzten, 2007an 51 eta
2008an 67. Horrek, beraz, 2008ko eskaerak
aurreko urtekoekin alderatuz %31,4 hazi direla adierazten du. Kontsultei dagokienez,
ehunekoa %14,4 jaitsi dela esan daiteke,
eta 2008an aztertutako eskaeren erdia
baino apur bat gehiago izan dira. Bestalde,
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kexa- eta salaketa-kopuruek gora egin dute,
eta antzeko ehunekoetan hazi dira; zehazki, aztertutako eskaeren ia erdia izan dira.
Horrenbestez, kexa- eta salaketa-kopuruak
gora egin du kontsulten kaltetan; horrek,
beraz, argi erakusten du Defentsa Erakundearen ikuskatzaile-funtzioa poliki-poliki indar gehiago hartzen ari dela, kontsulta- edo
aholkularitza-funtzioa baino.

Urteko Txostena 2008
2.3 Eskaeren deskribapena eta analisia/
erantzuna
Azpiatal honetan, Berdintasunerako Defentsa Bulegoan aurkeztutako eskaera bakoitzaren ezaugarriak azaldu dira, bai eta
eskaera horiei emandako erantzunak ere,
ikerkuntza-prozedura hastea erabaki den
kasuei dagozkienak salbu; azken horiek
2.4. atalean landu dira.
Sexuagatik ustez jasandako zuzeneko edo
zeharkako diskriminazioak direla-eta herritarrek aurkeztutako eskaerak deskribatzeko, behean zehaztu den hurrenkera jarraitu
da; zehazki, lau epigrafetan banatu dira,
orden kronologikoan.
a) epigrafean herritarrek Berdintasunerako Defentsa Erakundean aurkeztutako
kontsultak (C) sartu dira (16. irudia). Hau
da, Defentsa Bulegoan ebatzi dituzten
kontsultak eta tratu-berdintasunari nahiz
sexuagatiko diskriminazio ezari dagokionez aholkularitza espezializatua behar
izan dutenak; era berean, beste kontsulta
batzuk ere aipatu behar dira, azaldutako
gaiak jarduera-esparru horri ez dagozkielako nahiz beste erakunde batzuetara deribatu direlako baztertu diren kontsultak.

- Azkenik, d) epigrafean, Defentsa Erakundeak deribatutako eskaerak nahiz beste
erakunde batzuetara bidalitakoak adierazi
dira (19. irudia), bai Defentsa Erakundearen
eskumen-esparruaz kanpo egonik behar
bezala azter ditzaten, bai zigor-espediente
bat ireki diezaieten (hala badagokie).
a) KONTSULTAK
16. irudian Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundean
2008. urtean aurkeztutako 35 kontsulten
arrazoiak adierazi dira; hau da, Defentsa
Erakundean bertan erantzundako kontsulta espezifikoak, erakunde horri ez
dagozkionak, eta, 4/2005 Legearen 70.2
g) artikuluari jarraiki, beste erakunde batzuetara deribatu direnak.

b) epigrafean, berriz, Berdintasunerako Defentsa Erakundean aztertutako kexak (Q)
azaldu dira (17. irudia): onartu ez diren
kexak, ikerkuntza-prozedura hastea ez dagokienak eta, azkenik, ikertu diren kexak.
- Ostera, c) epigrafean, Berdintasunerako
Defentsa Bulegoan 2008. urtean jasotako salaketak (D) azaldu dira, xehetasunez
(18. irudia); bertan, izapidetzeko onartu
ez diren salaketak nahiz ikertu direnak
landu dira.
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16. irudia, kontsultak (n=35)
ESPEDIENTE
ZK.
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DEFENTSA-ERAKUNDEAN EBATZITAKO KONTSULTEN ARRAZOIAK

C/04/2008

Emakume langile baten kaleratzea amatasunagatiko etenaldia amaitu
ostean.

C/07/2008

OHZri dagokionez, ordainagiri baten titulartasun-aldaketatik eratorritako
ustezko diskriminazioa.

C/16/2008

Lan-kontratuan azaltzen den klausula, enpresari lehiarik ez egiteari
eta enpresan irauteari buruzkoa. Eskubideak kaleratzearen kasuan.
Eskubideak sei hilabeteko haur baten ama langilea izateagatik.

C/17/2008

Besteren kontura lan egiten duen eta laguntza bidezko ugalketatratamenduak egiten ari den emakume langile baten kaleratzea.

C/18/2008

Lanpostuaren izangaiaren bizitza pertsonalarekin eta familia-bizitzarekin
zerikusia duten galderak egitea lan-elkarrizketetan.

C/21/2008

Mugigarritasun funtzionala enpresan bost hilabeteko iraupeneko gaixotasun
arruntagatiko baja baten ondorengo amatasun-baja baten ondoren.

C/22/2008

Eszedentzia hartzeagatik edo lanaldia murrizteagatik Eusko Jaurlaritzak ematen
dituen laguntzei dagokienez, gizonen eta emakumeen tratua desberdina da.

C/23/2008

Bere alaba adoptatuaren legezko zaintzagatiko lanaldi-murrizketan eta
bigarren adopzioa egiteko prozesuan egonik bere lanetik kaleratua.

C/24/2008

Legezko zaintzagatiko lanaldi-murrizketaren ordutegia zehaztea.

C/26/2008

Tratu desberdina izatezko bikoteen eta ezkonduta dauden bikoteen artean,
kideren bat hiltzen denean alarguntza-pentsioa jasotzerako garaian.

C/27/2008

Sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa lanpostuz igotzerakoan.

C/28/2008

Kimuen mailako emakumezkoen igeriketa-taldearen parte-hartzea selekzio
autonomikoen Espainiako Txapelketan.

C/29/2008

Lan-kontratua obra-amaiera arte etetea amatasunagatiko bajan.

C/30/2008

Adingabe bat zaintzeko lanaldi-murrizketa duen besteren konturako langileak
enpresak proposatutako ordutegi-aldaketa baten inguruan kontsulta egin du.

C/32/2008

Haurdunaldiko arriskuengatiko prestazioa.

C/34/2008

Legezko zaintza dela-eta lanaldi-murrizketaren portzentajea aldatzeko eskubidea.

C/36/2008

Legezko zaintza dela-eta lanaldia murrizteko eskubidearen araubide juridikoa.

C/37/2008

Lankideen arteko ustezko sexu-jazarpenaren egoeraren aurreko enpresaren
jarduera.

Urteko Txostena 2008
C/38/2008

Legezko zaintza dela-eta lanaldia murrizteari buruzko eta semea edo alaba
zaintzeko lan-utzialdiari buruzko araudi juridikoa.

C/39/2008

Sexuagatiko ustezko bereizkeria, enpresari adopziozko haur bat hartzeko
nahia adierazi ondoren.

C/40/2008

Soldatapeko langile batek aholkua eskatu du bere laneko kontratuharremanari buruz eta errelebu-kontratuei buruz.

C/41/2008

Etxe-zerbitzuko kontratua duten eta amatasun-eskubidea baliatu nahi
duten langileen araubide juridikoa.

C/47/2008

Obrako kontratua amaitzea, haurdunaldi arriskutsua dela-eta ezgaitasun
medikoa jaso ondoren.

C/48/2008

Amatasunagatik kaleratzea.

C/51/2008

Soldatapeko langile baten edoskitze-eskubidea, haren neska-laguna
langile autonomoa izanda.
Amak semearen edo alabaren jaiotzagatik bi eguneko baimena izateko
eskubidea.
Medikuaren bajak eta amatasun-bajak: «lan-absentismoa».

C/56/2008

Alarguntza-pentsioak eta zeharkako diskriminazioa.

C/57/2008

Enpresako Berdintasunerako Plana egitea.

C/58/2008

Eskubide eta baimen ordainduak, nazioarteko adopzioak egiteko.

C/49/2008
C/50/2008

ESPEDIENTE
ZK.

ERAKUNDEARI BEREZ EZ DAGOZKION KONTSULTEN ARRAZOIAK

C/8/2008

Arabako diputazioaren EPEan berdintasunerako ikastaro baten balorazioa.

C/20/2008

Ikasketa-maila altuko emakume bat baztertuta sentitu da lanpostu bat
lortzeko prozesuan, euskarako titulua ez izateagatik.

C/25/2008
C/33/2008
ESPEDIENTE
ZK.

C/62/2008

Senatuko kide baten idazkaria kaleratzea.
Ustez laneko jazarpena jasan duen besteren konturako langile batek
laguntza eskatu du.
DERIBATUTAKO KONTSULTAREN ARRAZOIA
Haurdunaldiko arriskua dela-eta, erakunde publiko batean lan-baldintzak
eta/edo -denbora egokitzea. Arartekoaren Erakundera deribatzea.
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Hurrengo orrialdeetan Berdintasunerako
Defentsa Bulegoan aztertutako eta ebatzitako kontsulta espezifikoak deskribatu
dira (n=30); zehazki, herritarrek mahaigaineratutako gaien edukiak eta horietako
bakoitzari egindako analisia edo emandako
erantzuna.
C/04/2008 eskaera
Emakume langile baten kaleratzea amatasunagatiko etenaldia amaitu ostean.
_______ andrea, besteren konturako langileari amatasun-bajaren aldia amaitu zaionean eta bere ohiko postura itzuli denean,
enpresa-zuzendaritzak hitzez jakinarazi dio
laster kaleratu egingo dutela lanik ez dagoelako. Langile horrek zer eskubide dituen
jakin nahi du.
Analisia/Erantzuna
Jakinarazi zaio mota horretako enpresaerabakiaren aurrean, kaleratzea lan-arloko
jurisdikzioan aurkaratzen bada, ondorio
desberdinak izan ditzakeela organo judizialak kaleratzeari buruz egiten duen kalifikazioaren arabera.
Prozedura judizialari hasiera eman aurretik
honako betekizun hau bete behar da: adiskidetzeko ahaleginak egitea Bitartekotza,
Arbitraje eta Adiskidetze Zerbitzuan. Erreklamatzeko epea kaleratzea gertatu eta ondorengo 20 egun baliodunekoa da. Organo
judizialak bidezkotzat, bidegabekotzat edo
baliogabetzat hartuko du kaleratzea.
Halaber, jakinarazi zaio apirilaren 7ko 2/1995
Legegintzako Errege Dekretuak onartutako eta emakumeen eta gizonen benetako
berdintasunerako 2007ko martxoaren 22ko
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3/2007 Lege Organikoak aldatutako Lan Arloko Prozeduraren Legearen 108.2 artikuluaren c) atalaren arabera, baliogabea izango
dela amatasunagatiko, adopzioagatiko edo
harreragatiko edo aitatasunagatiko kontratuaren etenaldiak amaitutakoan lanera itzuli
diren langileen kaleratzea, betiere haurra
jaio, adoptatu edo hartu denetik bederatzi
hilabete baino gehiago igaro ez badira. Eskubide hori aplikagarria izango da salbu eta
kaleratzearen jatorria haurdunaldiarekin edo
adierazitako eskubideetako eta eszedentzietarako eskubidea baliatzearekin zerikusirik
ez duten arrazoietan oinarrituta dagoela deklaratzen bada.
Emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioak esan nahi du sexu-arrazoiengatik, eta bereziki amatasunetik
eratorritakoetatik ez dela inolako diskriminaziorik izango (zuzenekoa edo zeharkakoa).
Horregatik, demandatzailearen alegazioak
sexu-arrazoiengatiko jardun diskriminatzaileetan oinarritzen diren prozeduretan demandatuari dagokio hartutako neurrietan
diskriminaziorik ez dagoela frogatzea, baita
haien proportzionaltasuna ere.
C/07/2008 eskaera
OHZri dagokionez, ordainagiri baten
titulartasun-aldaketatik eratorritako ustezko diskriminazioa.
Gasteizko Udalaren sindikoak, erakundeen
arteko harremanen esparruan, OHZri dagokionez, ordainagiri batean titulartasun-aldaketatik eratorritako arazo bat azaldu dio
Defentsa Erakundeari; izan ere, emakume
bati, alargun geratu denean, ez zaio titularkidetasuna errespetatu.
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Sindikoaren iritziz, emakume alargunak
higiezinen gizonezko alargun titularkideen
konparaziozko bidegabekeria bat pairatu
du; izan ere, gizonezko alargunek ez dute
erregistro-titulua berritu beharrik ondasunaren lehen titular gisa azaltzen direlako.
Sindikoak gomendio bat igorriko du Ogasun Sailera, eta bertan gomendatzen dio
titularkidetasuna solidarioki tratatzeko; era
horretan, OHZren ordainketa eraginpeko higiezinaren jabekideetako edozeinek egiteko
aukera izan dezan, Eskrituretan lehen titular
gisa nor azaltzen den kontuan izan gabe.
Ogasun, Ondare eta Aurrekontu Sailak txosten
bat igorri du, eta hor hainbat ondorio bildu ditu.
Ondorio horien artean jasotzen da heriotzek
ezartzen dutela hildakoaren ondasunen jabetza (horiek titular diren ehunekoa) hildakoaren
jaraunsleei eskualdatu behar zaiela legeria
zibilean ezarritakoaren arabera. Era berean,
jabetza eskualdatzeko ekintza horrek hainbat
zerga-betebehar formal eta material ezartzen
ditu. Betebehar horiek lege-maila duten arauek ezartzen dituzte, salbuespenik gabe.
Analisia/Erantzuna
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundeak ezin du esku hartu
bere araudian ezarritako mugak direla medio.
Nolanahi ere, Sindikoari adierazi zaio komenigarria dela edozein erakundek (kasu honetan
Ogasunaren Udal Saila, eta, bereziki OHZri
dagokiona) sistematikoki erregistratzea titular
guztiak, jabetza partekatuei buruzko kasuetan.
Hori guztia 4/2005 Legearen 16. a) artikuluak
ezartzen duenagatik. Artikulu horrek ezartzen
du euskal botere publikoek beren azterlanak
eta estatistikak egiten dituztenean “sistematikoki sartu behar dutela sexu-aldaera gauzatzen
duten datu-bilketan”.

C/16/2008 eskaera
Lan-kontratuan azaltzen den klausula,
enpresari lehiarik ez egiteari eta enpresan irauteari buruzkoa. Eskubideak
kaleratzearen kasuan. Eskubideak sei
hilabeteko haur baten ama langilea izateagatik.
Lan-kontratua sinatu aurretik, enpresak nahi
du _______ andreak konfidentzialtasun-dokumentu bat sinatzea. Bi urtez ezin izango
du lan egin lehian dagoen beste enpresa
batekin, ezta enpresa horrek harremanak
dituen beste enpresa batekin, bezeroekin
eta hornitzaileekin ere. Halaber, enpresak
eskatu dio _______ andreari lan-kontratuak irauten duen bitartean jarduerarekiko
dedikazio esklusiboa izatea. Andre horrek
klausula hori legezkoa ote den galdetu du.
Halaber, galdetu du zer legeriak babesten
ote duen enpresak erabakitako alde bateko
kaleratzearen kasuan.
Azkenik, sei hilabeteko haur baten ama izateagatik eduki ditzakeen lan-arloko eskubideei buruzko informazioa eskatu du.
Analisia/Erantzuna
Enpresari lehiarik ez egiteari eta enpresan
irauteari buruzko klausularen gainean
egindako kontsultari dagokionez, jakinarazi
zaio gai hori ez dela Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
eskumenen eremukoa. Hala eta guztiz ere,
adierazi zaio gai hori Langileen Estatutuaren
Legearen Testu Bategina onartzen duen
martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege
Dekretuaren 21. artikuluan araututa dagoela
eta iradoki zaio kontratua sinatu aurretik
dagokion kontsulta egin dezala EINen.
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Enpresaren alde bateko kaleratzearen kasuan dituen eskubideei dagokienez, erakunde honen eskumenaren eremutik adierazi zaio emakumeen eta gizonen benetako
berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoaren hamahirugarren xedapen gehigarrian Lan Arloko Prozeduraren
Legearen aldaketak azaltzen direla. Lege
horretako 108.2 artikuluan honako hau
ezartzen da zehazki: “baliogabea izango
da Konstituzioan eta Legean aurreikusitako diskriminazio-kausaren bat dela medio
egindako kaleratzea, edo kaleratze hori langilearen oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak urratuta egin bada”. Halaber,
honako hau azpimarratu eta mugatzen du:
“orobat, baliogabea izango da honako kasu
hauetan:
“c) Amatasunagatiko, adopzioagatiko edo
harreragatiko edo aitatasunagatiko kontratuaren etenaldiak amaitutakoan lanera
itzuli ondoren langileak kaleratzea, betiere
haurra jaio, adoptatu edo hartu zen datatik
bederatzi hilabete baino gehiago igaro ez
badira. Aurreko letretan (a, b eta c) ezarritakoa aplikatuko da, salbu eta kasu horietan
haurdunaldiarekin edo adierazitako baimenak eta eszedentziak izateko eskubidea
baliatzearekin zerikusirik ez duten arrazoiak
direla medio kaleratzea bidezkoa dela deklaratzen bada”.
Sei hilabeteko haur baten ama langilea izateagatik dituen eskubideei dagokienez, jakinarazi zaio Langileen Estatutuaren Legearen
Testu Bategina onartzen duen martxoaren
24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 37. artikuluan familia- eta lan-bizitza
bateragarri egiteko Eskubidea arautzen dela,
zehazki edoskitze-eskubidearekin (37.4),
lanaldi-murrizketarekin (37.5 artikulua) eta
eszedentziarekin (46.3 artikulua) zerikusia du-
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tenak; nolanahi ere, gerta liteke eskubide horiek
hitzarmen kolektibo bidez hobetuak izatea.
Era berean, Estatutu horretako 37. artikuluaren 6. atalean honako hau adierazten da: “ordutegia zehaztea eta artikulu honetako 4. eta
5. ataletan aurreikusten diren edoskitzeagatiko baimena eta lanaldi-murrizketa baliatzeko
aldia ezartzea, bere lanaldi arruntaren barnean, langileari dagokio. Lanaldi arruntera itzuli
baino hamabost egun lehenago jakinarazi
beharko dio langileak enpresaburuari. Ordutegia zehazteari eta artikulu honetako 4. eta 5.
ataletan aurreikusten den baliatzeko denboraldiak zehazteari dagokienez, enpresaburua
eta langilea ados jartzen ez badira, arazoa
eskumeneko jurisdikzioak konponduko du
Lan Arloko Prozeduraren Legearen 138 bis
artikuluan ezarritako prozeduraren bitartez”.
Azkenik, jakinarazi zaio Eusko Jaurlaritzaren
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak
laguntza ekonomikoak ematea arautzen duela lan- eta familia-bizitza bateragarri egiteko
neurriei buruzko uztailaren 17ko 118/2007
Dekretuan lan- eta familia-bizitza eta bizitza
pertsonala bateragarri egiteko politikak laguntzeko.
C/17/2008 eskaera
Besteren kontura lan egiten duen eta laguntza bidezko ugalketa-tratamenduak
egiten ari den emakume langile baten
kaleratzea.
_______ andreak besteren kontura lan egiten
du garbiketa-enpresa batean eta kontratu
mugagabea du. Azken hilabete hauetan baja-egoeran egon da osasun-arazoak direla
medio. Arazo horiek hasi ziren obarioetan
kiste bat atera zitzaiolako eta horregatik
ebakuntza egin zioten. Hala eta guztiz ere,
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langileak ez zuen bere burua ondo nabaritzen eta histerektomia totalaren ebakuntza
egin aurretik bikoteak laguntza bidezko ugalketa-tratamendu bat, in vitro intseminazioa,
egitea erabaki zuen. Lehenengo saialdia ez
zen ondo atera eta 13 hilabeteko aldia igaro
arte itxaron behar izan zuten bigarren saialdia
egiteko. Ondo atera ez zen intseminazioaren
lehenengo saialdiaren ondoren, langileak lanera itzultzea erabaki zuen, baina enpresak
kaleratu egin zutela jakinarazi zion. Langile
horrek Berdintasunerako Defentsa Erakundeari eskatu dio dauzkan eskubideei buruzko
aholkua emateko.

Prozedura judizialari hasiera eman aurretik
honako betekizun hau bete behar da: adiskidetzeko ahaleginak egitea Bitartekotza,
Arbitraje eta Adiskidetze Zerbitzuan. Erreklamatzeko epea kaleratzea gertatu eta ondorengo 20 egun baliodunekoa da.

Analisia/Erantzuna

2008ko otsailaren 26ko epaian, C-506/06 gaia,
Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren
arabera, Europar Batasun osorako jurisprudentzia gisa erabakiko da, segurtasun juridikoaren
printzipioa zaintzearen ondoriozko arrazoiak direla medio, ezin da onartu langile haurdunaren
segurtasunari eta osasunari buruzko 92/85/EEE
Zuzentarauak ezarritako kaleratzearen aurkako
babesa ematea langileari kaleratzearen berri
ematen diotenean in vitro ernaldutako obuluak
langilearen umetokira oraindik aldatu ez badira.
Egia esan, kasu hori onartuko balitz, babes horren eskubidea eman ahal izango litzateke, nahiz eta edozein arrazoi dela medio lekualdaketa
hori hainbat urtez atzeratu edo lekualdaketa
horri behin betiko uko egin.

Jakinarazi zaio besteren kontura lan egiten
duen langilearen kaleratzea Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina onartzen
duen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako
Errege Dekretuaren 49. artikuluan eta ondorengoetan dagoela araututa.
Ez dakigu zer argudio erabili dituen enpresak
kaleratze hori justifikatzeko. Nolanahi ere, adierazi zaio emakumea kaleratzeko erabakiaren
aurrean, enpresak 15 eguneko aurretiaz jakinarazi behar diola idazki bidez, eta langileak denboraldi horretan bere ohiko lanera joan behar
duela.
15 eguneko epe hori errespetatzen ez bada,
kaleratze bidegabe baten aurrean gaude. Gomendatu zaio kitatzea ez sinatzea abokaturen
edo sindikaturen bati kontsulta egin aurretik.
Mota horretako enpresa-erabakiaren aurrean,
kaleratzea lan-arloko jurisdikzioan aurkaratzen
bada, ondorio desberdinak izan ditzake organo
judizialak kaleratzeari buruz egiten duen kalifikazioaren arabera.

Organo judizialak kaleratzea bidezkotzat, bidegabekotzat edo baliogabetzat hartuko du.
Arestian azaldutakoaz gain, In Vitro Intseminazioaren kasuei buruzko Europako Erkidegoen Justizia Auzitegiaren epai bati buruzko
informazioa eman zaio.

Hala eta guztiz ere, in vitro ugalketa-tratamendua egin dioten emakume langileak
gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko Zuzentarauak sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurka emandako
babesa eska dezake. 2002ko irailaren 23ko
2002/73/EE Zuzentaraua, enplegua lortzeari, prestakuntzari eta sustapen profesionalei
eta lan-baldintzei dagokienez, emakumeen
eta gizonen arteko berdintasun-printzipioa
aplikatzeari buruzko Kontseiluaren 76/207/
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EEE Zuzentaraua aldatzen duena.
Kasu honetan, ez dakigu zer datu eta
zirkunstantzia gertatu diren aldi berean.
Nolanahi ere, lan-arloko jurisdikzioaren
epaileari dagokio kaleratze hori bidegabea edo baliogabea den erabakitzea.
Abokatuak erabakiko du, kasuari buruzko
elementu eta zirkunstantzia garrantzitsu
guztiak aztertu ondoren, kaleratzeagatiko
demandaren arrazoia sexu-arrazoiengatiko
diskriminazioagatiko funtsezko eskubideen
urraketan oinarri ote litekeen. Kasu horretan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeari dagokio,
4/2005 Legearen 75. artikuluaren arabera,
Lan Arloko Prozeduraren Legearen 95.
artikuluaren 3. paragrafoan aurreikusitako
irizpenak ematea.
Ildo horretatik, 3/2007 Lege Organikoaren
13. artikuluan araututakoaren arabera,
hainbat prozeduratan (demandatzailearen
alegazioak sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-jardunetan oinarritzen diren prozedurak, esaterako) organo judizialak, alderdietako batek eskatuta, erakunde eskudunen
txostena edo irizpena eskatu ahal izango
du, baldin eta bere ustez erabilgarria eta
nahitaezkoa bada.
C/18/2008 eskaera
Lanpostuaren izangaiaren bizitza pertsonalarekin eta familia-bizitzarekin
zerikusia duten galderak egitea langilea
aukeratzeko elkarrizketetan.
_______ andrea administrari-postu baterako lan-elkarrizketa batera joan da GernikaLumon dagoen _______ enpresara. Egin
dioten lehenengo galdera zera izan da, se-
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me-alabarik ba ote duen, eta elkarrizketatuak bi alaba dituela erantzun duenez, alaba
horiek zer adinekoak diren galdetu diote.
Izangaiak galdetu du bere bizitza pertsonalarekin zerikusia duten datuak garrantzizkoak ote diren eta elkarrizketariak baietz erantzun dio, datu horiek erabakitzaileak direla
bere lan- eta familia-bizitza uztartzeko gai
izango ote den jakiteko. Jarraian, elkarrizketatuaren bikotekideak duen lanpostuari
buruzko hainbat galdera egin dizkio, baita
kontratatzen badute nor arduratuko ote den
bere alabak zaintzeaz ere.
Andre horrek galdetu du bidezkoa ote den
lanpostu baterako hautaketa-elkarrizketa
batean bizitza pertsonalari eta familia-bizitzari buruzko galderak egitea.
Analisia/Erantzuna
Jakinarazi zaio sexu-arrazoiengatiko lan-arloko diskriminazioa, Konstituzio Auzitegiaren
173/199 epaiak azaldu zuenaren arabera,
lan-kontratua formalizatu aurreko faseetan
ere gerta litekeela: “diskriminazio-portaeraren ezaugarria diskriminazioa pairatzen duenarekiko emaitza peioratiboa da; izan ere,
pertsona horri bere eskubideak edo bidezko
itxaropenak mugatu egiten zaizkio emaitza
horretan dagoen alderdi baten birtualtasun
justiﬁkatzailea Konstituzioak esanbidez
baztertzen duelako, gizakiaren aurka egiten
duela aintzat hartuta. Testuinguru horretan,
ez da zentzuzkoa lan-harremana hasita dagoenean soilik izatea aukera mota horretako
portaera bat sortzeko; izan ere, jarrera horri
eusten bazaio, desagerrarazi beharreko
gizartearen gaitza den diskriminazioaren
ondoriozko jarrera nabarmenetako batzuk
(kolektibo baztertuek laneratzeko dituzten
zailtasun bereziak, edo emakumeen kasuan,
amatasuna dela medio beren karrera profe-
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sionalarekin jarraitzeko zailtasuna) babesik
gabe geratuko lirateke.
Europako eremuan indarrean dagoen araudia kontuan hartuta, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren
5eko 2006/54 EE Zuzentarauaren 14. artikuluaren a) atalak esanbidez biltzen du ez
dela sexu-arrazoiengatiko zuzeneko nahiz
zeharkako diskriminaziorik egingo honako
honi dagokionez: “laneratzeko, besteren
konturako lana lortzeko edo okupaziorako
baldintzei dagokienez, hautaketa-irizpideak
eta kontratatzeko baldintzak barne, edozein
izanik ere jarduera-sektorea eta hierarkia
profesionalaren maila guztietan, sustapena
barne”.
Bestalde, estatuko ordenamendu juridikoan,
emakumeen eta gizonen arteko benetako
berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoaren 5. artikuluak honako hau
ezartzen du: “emakumeen eta gizonen arteko
tratu- eta aukera-berdintasunaren printzipioa,
enplegu pribatuaren eremuan eta enplegu
publikoaren eremuan aplika daitekeena, laneratzearen alorrean aplika daitekeen araudian
aurreikusitako baldintzetan bermatuko da….”.
5. artikuluaz gain, Lege Organiko ·3/2007koaren beste hainbat aginduk ere gai bera lantzen dute; izan ere, Lege horren 42. artikuluan
honako hauek biltzen dira lehentasunezko
helburu gisa: emakumeek lan-merkatuan
duten partaidetza handitzea eta emakumeen
eta gizonen arteko benetako berdintasuna
lortzea; hori guztia emakumeen enplegagarritasuna eta emakumeek enpleguan jarraitzea
hobetuz lortuko da; horretarako, laneratzeari
dagokionez ekintza positiboko neurriak ezartzeko aukera dagoela ikusten da.
Azken batean, diskriminaziorik ez izatea
(zuzenekoa nahiz zeharkakoa) funtsezko

osagarria da enpresa publikoan nahiz pribatuan laneratzeko baldintzei dagokienez.
Hala eta guztiz ere, eta horri buruzko arauaurreikuspenak gorabehera, ezin da ukatu
eremu pribatuan (hor kontratatzeko askatasunak agintzen du) enpresaburuak aukera
zabala duela langile batzuk aukeratzerakoan, edo, hobeto esanda, baztertzerakoan,
baldin eta langile horien funtsezko eskubideak formalki errespetatzen badira.
Nolanahi ere, ezin da ukatu enpresaburuek
beren langileak hautatzeko garaian aukera
zabala dutela, eta gai horri buruz egindako
hainbat azterlanen arabera, “Lanaren Psikologia” oinarri hartuta, honako premisa hau
hartzen da abiapuntutzat: genero-joerarik
gabeko hautaketa-prozesuak egin daitezke,
eta horretaz gain, hori nahi genuke. Prozesu
horiek, halaber, honako hiru baldintza hauek beteko lituzkete: soilik hautagaien merezimendu eta gaitasunetan oinarritzen den
ebaluazioa; lanpostua lortzeko eskatzen
diren baldintzak justifikatuta egongo dira;
horretaz gain, postuarekin lotuta egongo
dira; eta prozesua hautagaiaren profilaren
eta postuaren betekizunen arteko alderatze
objektiboan oinarrituta egongo da.
Bestalde, hautatzeko elkarrizketak egiten
dituzten elkarrizketariek gaitasun handia
eskatzen duen teknika eduki behar dute;
izan ere, zehartasun eta akats asko egiteko
aukera baitago. Ildo horretatik, nahitaezkoa
da hainbat berme ezartzea elkarrizketa helburu objektibo eta argien arabera egiteko.
Arau orokor gisa, elkarrizketa bideratu beharko da sexu bateko edo besteko, egoera
zibil jakin bateko, nazionalitate jakin bateko
eta abarreko pertsonei mesede egin gabe
edozein motatako diskriminaziorik ez izateko. Galdera guztiek postuaren baldintzekin
izango dute zerikusia, eta soilik, prestasun
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handiko edo ordutegi aldakorreko lanetan
onartuko da errendimenduan edo lan-egokitzapenean eragin dezaketen beste zirkunstantzia batzuk aztertzea; nolanahi ere,
galdera berdinak egingo zaizkie gizonei
nahiz emakumeei.
Dauden betekizunak jakinarazi zaizkio,
baita aukera daukala Defentsa Erakundeari
eskatzeko sexu-arrazoiengatiko ustezko
diskriminazio hau iker dezan.

tza-alorreko departamentura igaro behar du,
soilik salmentez arduratzeko.
_______(e)ko zuzendariak jakinarazi dizkio zein diren bete behar dituen eginkizun
berriak eta adierazi dio bere nominaz gain
egiten dituen salmenten % 15 jasoko duela
komisio-kontzeptupean; nolanahi ere, ateratzen den guztizko zenbatekotik nominan
jasotzen duen zenbatekoa kenduko zaio.
Analisia/Erantzuna

C/21/2008 eskaera
Mugigarritasun funtzionala enpresan
bost hilabeteko iraupeneko gaixotasun
arruntagatiko baja baten ondorengo
amatasun-baja baten ondoren.
_______ andreak azken hamar urte hauetan administrari laguntzaile gisa lan egin du
_______(e)ko administrazio-departamentuan, bere eginkizunen artean fakturazio-zereginak, albaranak, kontabilitateko txekeak,
hornitzaileei ordainketak eta abar eginez.
Era berean, merkataritza-arloko zereginak
betetzen ditu, eta horien truke egindako salmenta guztien %15eko komisio bat jasotzen
du, nahiz eta zenbateko hori ez den bere nominan azaltzen.
Amatasun-baja amaitzeko hogei egun geratzen direnean, zuzendariari jakinarazi dio
bere lanaldia murriztu egingo duela legezko
zaintza dela medio. Bere lanpostura itzuli baino hamar egun lehenago, eta etxeko istripu
baten ondorioz, aldi baterako ezintasunagatiko baja-egoeran egon da bost hilabetez.
Enpresara itzuli denean jakinarazi diote bere
eginkizunak aldatu egingo direla; izan ere,
baja-egoeran egon den bitartean ordezkatu
duenak jarraituko du administrazio-departamentuan zuen postuan, eta berak merkatari-
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Jakinarazi zaio bere kontsultan aipatu dituen gertakarietatik ez dela ikusten sexu-arrazoiengatiko diskriminazioarekin –zuzenekoa
edo zeharkakoa– bereziki zerikusia duen
egoeraren zantzurik dagoenik; horregatik,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundearen ustez berak ez du
lan-arloko gaiei buruzko iritzirik eman behar, esate baterako, funtzio-mugikortasuna
bidezkoa ote den edo ez.
C/22/2008 eskaera
Eszedentzia hartzeagatik edo lanaldia
murrizteagatik Eusko Jaurlaritzak ematen dituen laguntzei dagokienez, gizonen
eta emakumeen tratua desberdina da.
_______ andreak galdetu du seme-alabak
zaintzeko eta/edo mendetasun-egoeran
dauden ahaideak zaintzeko eszedentzia
hartzeagatik edo lanaldia murrizteagatik
Eusko Jaurlaritzak aurreikusitako laguntza
ekonomikoak zergatik ote diren handiagoak gizonezko langileentzat emakumezko
langileentzat baino.
Analisia/Erantzuna
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunera-
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ko Defentsa Erakundeak Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Sailaren Familia Zuzendaritzari berari egin dio kontsulta eta hona
hemen zuzendaritza horrek emandako
erantzuna: “2002. urtean hasiera emandako
I. Familia Planean dago, jada, desberdintasun hori gizonen eta emakumeen laguntzetan, uztartze-eremuari dagokionez. Horren
arrazoia da gizonak animatzeko ahaleginak
egiten direla seme-alaben zaintzan inplika
daitezen, eta Uztartzeari buruzko Dekretu
berriarekin baita inoren laguntza behar
duten ahaideen zaintzan inplika daitezen
ere. Izan ere, Uztartzeari buruzko Dekretu
berriak (2007ko uztailaren 27an argitaratu
zen) erantzukidetasuna sustatu nahi du baliatzeko aldiak luzatuz, aldi horiek bi kideek
partekatzen dituztenean”.
C/23/2008 eskaera
Bere alaba adoptatuaren legezko zaintzagatiko lanaldi-murrizketan eta bigarren adopzioa egiteko prozesuan egonik
bere lanetik kaleratua.
_______ andreak Berdintasunerako Defentsa Erakundeari jakinarazi dio hamaika urte
daramatzala lanean zerbitzu-sektoreko
enpresa batean. Bere lanetik kaleratu dute
honako hau argudiatuz: “gutxienez azken
hiru urte hauetan zerbitzuak eskas betetzen dituela erakusten duen etengabeko
jarrera”; horretaz gain, hitzarmen kolektiboan bilduta dauden beste kausa batzuk
argudiatu dituzte (berandu etortzea, bere
zereginak betetzeari dagokionez, zabarkeria edo arduragabekeria, bere lanpostuari
dagozkion betebehar zehatzak ez betetzea,
lan-errendimendua jaistea, desleialtasuna,
eta agindutako kudeaketetan iruzur egitea,
kontratuaren fede ona urratzea, banaka
men ez egite nabaria). Kontsulta egin due-

nak badaki enpresak kaleratzeko argudiatu
dituen arrazoiek ez dutela zuzeneko zerikusirik sexu-arrazoiengatiko diskriminazioarekin, baina bere ustez legezko zaintzagatiko
lanaldi-murrizketa baliatzen hasi denetik ez
da interesgarria enpresarentzat eta bere
egoera okertu duten antolaketa-aldaketen
eraginpean egon da (kategoriaz jaitsi dute
eta gaur egun duela hiru urte baino hiru
nagusi gehiago ditu).
Kronologikoki, _______ andreak argudiatu
dituen gertakariak ondoren adieraziko den
moduan ordenatzen dira: 2003. urtean
kategoriaz jaitsi zuten; 2004. urtean, bere
alabaren adopzioa; 2005. urtean, bere lanpostura itzuli zen amatasunagatiko bajaren
ondoren; 2006. urtean, bere jarrera negatiboki kalifikatu zuten; 2007. urtean, orokorrean, balioespen hobea jaso zuen; 2008.
urtean, kaleratu egin zuten. Legearen ikuspegitik dituen aukerei buruzko aholkularitza
eskatu du.
Analisia/Erantzuna
Lehenik eta behin, jakinarazi zaio langilea
ados ez badago kontratu-harremanari
amaiera emateko enpresak hartu duen erabakiarekin, 20 egun balioduneko epea duela
kaleratze baliogabe edo bidegabekoagatik
demanda jartzeko Lan-arloko Epaitegian,
nahiz eta aldez aurretik demanda egiteko
derrigorrezko orria aurkeztu behar duen
berak lan egiten duen Autonomia Erkidegoko Uztartze Zerbitzuan.
Gertakarien kontaketa kronologikotik ondorioztatzen da 2003. urtean kategoriaz jaitsi zutela, nahiz eta 2004. urtea izan alaba
adoptatu zuen urtea. Era berean, _______
andreak argudiatu du bera kaleratzeko
enpresaburuak azaldu dituen arrazoiak di-
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ziplinazkoak direla, nahiz eta lanaldia bere
alaba zaintzeko murriztu izanak eta orain
bigarren adopzioa egiteko izapideak egiten
aritzeak erabaki horretan eragina izan dezakeen.
Ildo horretatik, jakinarazi zaio kontsultan
eman dituen datuak ez direla nahikoak bere
kaleratzeak lan-eremu ordainduan sexuarrazoiengatiko ustezko diskriminazioarekin
zerikusia ote duen balioesteko; horregatik,
hasieran emandako informazioa zabaltzeko
eskatu diogu eta azaltzeko zergatik uste
duen bere kaleratzeak bere egoera pertsonalarekin (alaba zaintzeko eszedentzia,
etorkizuneko adopzioaren izapideak) duela
zerikusia eta ez egon litezkeen beste kausa
batzuetan.
_______ andreak jakinarazi du Berdintasunerako Defentsa Erakundeari informazio
zehatzagoaren berri eman aurretik, hainbat
zalantza, kontzeptualak (zuzeneko edo zeharkako diskriminazioa) nahiz prozedurari
eta Defentsa Erakundeak egindako ikerketen ondorioei buruzkoak argitu dituela.
Eskatutako informazioa _______ andreari
helarazi ondoren, andre horrek Defentsa
Erakundeari jakinarazi dio demanda bat
jarri duela Lan-arloko Epaitegian.
C/24/2008 eskaera
Legezko zaintzagatiko lanaldi-murrizketaren ordutegia zehaztea.
_______ andreak Berdintasunerako Defentsa Erakundeari jakinaraziko dio azken
urte eta erdi honetan bere senarrak, garbiketa-enpresa bateko langileak, bere alaba
zaintzeko legezko zaintzagatiko lanaldimurrizketa eskatu zuela. Murrizketa eskatu
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zuenean nagusiak langileari eskatu zion
murrizketa horren ordutegia zehazteko;
horregatik, astean bi gauez lan egiten hasi
zen. Arazoa sortzen da bere nagusiak beste
ordutegi-aldaketa bat proposatzen dionean
langileak egunero lau orduz lan egin dezan.
Proposatutako ordutegi horrek ekartzen du
bere bizitza berrantolatu behar duela eta,
gainera, pertsona bat kontratatu beharko
duela bere alaba zaintzeko. Aholkularitza
eskatu du.
Analisia/Erantzuna
Jakinarazi zaio ahaideak zaintzeagatiko
lanaldi-murrizketa Langileen Estatutuaren
37.5 artikuluan bilduta dagoela, eta artikulu
horren arabera, legezko zaintza-arrazoiak
direla-eta bere zuzeneko zaintzan zortzi
urtetik beherako haurren bat edo ezindu
fisiko, psikiko edo zentzumenezkoa duen
eta ordaindutako jarduerarik egiten ez duen
pertsonaren bat badu, lanaldia murrizteko
eskubidea izango du, soldataren murrizte
proportzionalarekin, zortziren baten eta gehienez haren iraupenaren erdira bitartekoa.
Bestalde, aipatutako artikuluaren 6. atalak
ezartzen du lanaldi-murrizketaren ordutegia langileak zehaztuko duela bere lanaldi
arruntean.
Lanaldi-murrizketa langileen (gizonak nahiz
emakumeak) eskubide indibiduala da. Nolanahi ere, enpresa bereko bi langilek edo
gehiagok eskubide hori baliatzeko aukera
badute arrazoi berarengatik, enpresaburuak mugatu ahal izango du bi langileek aldi
berean hartzea, enpresaren funtzionamendurako egiaztatutako arrazoiengatik.
Estatutu horren 34.8 artikuluak honako hau
ezartzen du: “Langileak eskubidea izango
du lanaldiaren iraupena eta banaketa ego-
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kitzeko bere bizitza pertsonala, familia- eta
lan-bizitza bateragarri egiteko duen eskubidea gauzatzeko negoziazio kolektiboan edo
enpresaburuarekin egiten den akordioan
ezartzen diren baldintzen arabera; nolanahi
ere, negoziazio horretan aurreikusitakoa
errespetatuz”.
Hortaz, langileak du ordutegiaren zehaztapena erabakitzeko eta bere lanaldi-murrizketa
baliatzeko aldia ezartzeko ahalmena; nolanahi ere, lanaldiaren egokitzapena eta banaketa
hitzarmenean arautu edo zuzendaritzarekin
erabaki ahal izango da. Dena dela, ordutegiaren zehaztapenari edo baimena baliatzeko
aldia ezartzeari dagokionez, enpresa eta
langilea ados jartzen ez badira, demanda bat
jarri ahal izango da Lan-arloko Epaitegian,
erreklamazio horietarako prozedura espezifiko baten bitartez. Prozedura hori Lan Arloko
Prozeduraren Legean aurreikusita dago (138
bis artikulua).
Eskaera C/26/2008
Tratu desberdina izatezko bikoteen eta
ezkonduta dauden bikoteen artean,
kideren bat hiltzen denean alarguntzapentsioa jasotzerako garaian.
2008. urteko urtarrilaren 1ean Gizarte Segurantzaren arloko neurriei buruzko abenduaren 4ko 40/2007 Legea indarrean jarri
zen; horren bitartez, alarguntza-pentsioa
onartzen zaio bikotekidea hiltzen denean
eragileari lotuta aurkitzen denari, izatezko
bikotea osatuz. Horrez gain, hainbat baldintza bete beharko ditu.
Bestalde, adierazitako Legearen hirugarren Xedapen Gehigarriak salbuespen gisa
alarguntza-pentsioa jasotzeko eskubidea
onartzen du, gertaera eragilea (bikoteki-

deren baten heriotza) Legea indarrean jarri
baino lehen gertatu bada (kontsulta honetan adierazitako kasuan gertatzen den moduan), baina hainbat zirkunstantzia batera
gertatzea eskatzen du (onuradunak Gizarte
Segurantzaren kotizaziopeko pentsioa jasotzeko eskubidea ez duenean, eragileak
eta onuradunak seme-alaba komunak eduki dituztenean, eskaera Lege hau indarrean
sartu eta hurrengo hamabi hilabeteetan
aurkeztea).
Bere bikotekidea hil ondoren, _______
andreak alarguntza-pentsioa eskatu zion
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalari, adierazitako ebazpenaren aurka aldez
aurreko erreklamazioa jarriz. Era berean,
erreklamazio hori ezetsi zen eta horregatik
dagokion demanda aurkeztu zuen lan-arloko Epaitegian. Prozedura horretan emandako epaiak eskatzaileari alarguntza-pentsioa
ukatzen dio Gizarte Segurantzaren arloko
neurriei buruzko abenduaren 4ko 40/2007
Legearen hirugarren Xedapen Gehigarriak
eskatutako baldintzetako bat ez betetzeagatik, ez baitzituen eragilearekin seme-alaba komunak eduki.
Kontsulta horretan _______ andreak honako hau azaldu du: ezkontideren bat hiltzen bada, besteak alarguntza-pentsioa
jasotzeko eskubidea du, ondorengorik ez
edukitzeak adierazitako eskubidea baldintzatzeko aukerarik eduki gabe.
Analisia/Erantzuna
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 65.1 artikuluaren arabera, honako hau jakinarazi
zaio _______ andreari: “Defendatzaileak ez
du banakako azterketarik egin behar epai
irmo bat izan duten edota erabaki judiziala-
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ren zain dauden kasuan”.
Era berean, alarguntza-pentsioaren araudi
erregulatzailea estatu osokoa denez (ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege
Dekretua; horren bitartez, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateratua
onartzen da) honako hau jakinarazi zaio
_______ andreari: Herriaren Defendatzailearen eginkizuna herritarren oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak babestea
eta defendatzea da, eta legeen aurkako
konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoak
jartzeko eskubidea du, Konstituzioan eta
Konstituzio Auzitegiaren 2/1979 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera. Ondorio
horietarako, web-orriaren helbidea bidali
genion (www.defensordelpueblo.es).
Eskaera C/27/2008
Sexu-arrazoiengatiko
diskriminazioa
lanpostuz igotzerakoan.
_______ andrea segurtasun pribatuko enpresa bateko zaintzailea da eta C motako
armen lizentzia lortzeko nahia adierazi du,
lanpostuz igo ahal izateko. Ikuskatzaileak
dokumentazio guztia prestatzeko proposatu zion, eta enpresak lizentziaren eskuratzea aurkeztuko ziola. Hala ere, lau hilabete
igaro dira eta oraindik ez du horri buruzko
berririk jaso, eta jakinarazi du egoera berdinean aurkitzen diren gizonezko lankideek
dagoeneko adierazitako lizentzia eskuratu
dutela.

diskriminatzaile bat dela eta legez debekatuta dagoela, Emakumeen eta Gizonen
Benetako Berdintasunerako 2007. urteko
martxoaren 22ko 3/25007 Lege Organikoaren 5. artikuluan bildutakoaren arabera.
Era berean, honako hau jakinarazi zaio:
ekainaren 13ko 119/2006 Dekretuaren 12.
artikuluaren arabera (horren bitartez, Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunerako Berdintasunerako Defentsa Erakundearen antolakuntza eta funtzionamenduaren
Araudia onartzen da) sektore pribatuan sexu-arrazoiengatiko diskriminazio bat jasan
duela uste duen edozein pertsonak edo
taldek kexa bat aurkezteko aukera du
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
aurrean, horretarako egokitzat hartzen den
dokumentazio oro aurkeztuz. Kexa-eskaera
hori aldez aurretik balioetsiko da, eskaeraren onargarritasunari irtenbidea aurkitzeko
helburuarekin. Eskaera onartzen bada,
ikerketa-prozedura bat irekiko da diskriminazio-kasu bat den argitzeko eta egoera
hori zuzentzeko neurriak proposatzeko.
Eskaera C/28/2008
Kimuen mailako emakumezkoen igeriketa-taldearen parte-hartzea selekzio
autonomikoen Espainiako Txapelketan.
_______ andreak Berdintasunerako Defentsa Erakundeari jakinarazi dio eskola-adinean dagoen alaba baten ama dela eta bere
alabak Kimuen mailako igeriketa-jardueran
parte hartzen duela.

Analisia/Erantzuna
Planteatutako kontuari dagokionez, adierazi zaio enpresako langileen lanbide-sustapenean enpresaren aldeko tratu-desberdintasuna sexu-arrazoiengatiko ekintza

74

Uztailaren 8an, 9an eta 10ean Eskola Adineko Espainiako Txapelketa egingo da Méridan
(Badajoz) eta Kimuen mailako Gizonezkoen
taldea joango da Eusko Jaurlaritzaren Kirol
Zuzendaritzak emandako baimenarekin.
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Era berean, adierazi du Igeriketako Euskal
Federazioarekin izandako telefono elkarrizketa baten ondoren baieztatu diotela Eusko
Jaurlaritzaren Kirol Zuzendaritzak ez diola
adierazitako lehiaketara Kimuen mailako
Emakumezkoen taldeari bertaratzen uzten;
horregatik, kategoria baten eta bestearen
arteko konparaziozko bidegabekeria salatu
dute.
Analisia/Erantzuna
Eskola kirolari buruzko ekainaren 5eko
160/1990 Dekretua aldatzen duen uztailaren 28ko 337/1994 artikuluak, bere 14.1
artikuluan honako hau ezartzen du: kimuen
mailakoentzako lehiaketak Lurralde Historikoaren eremuan garatuko dira. Adierazitako artikuluaren 3. idatz zatiak Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak honako hau ezartzen
du: salbuespen gisa, kimuen mailarentzat
Euskal Autonomia Erkidegoko Joko edo
Lehiaketetako partaidetza baimentzeko aukera, kirol modalitatearen ezaugarriek hori
eskatzen dutenean.
_______ andreari jakinarazi zaio kimuen
mailako emakumezkoen igeriketa-taldea
eta kimuen mailako gizonezkoen igeriketataldea ezin izango direla 2008. urteko selekzio autonomikoen Espainiako Txapelketara
bertaratu, Euskal Autonomia Erkidegoan
indarrean dagoen araudiaren arabera, eta
adierazitako araudia aztertuta, ez direla sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-zantzurik
hautematen.
Eskaera C/29/2008
Lan-kontratua obra-amaiera arte etetea
amatasunagatiko bajan.
_______ andrea 2007. urteko ekainean
“x” enpresak kontratatu zuen eta zerbitzu

efektiboak ematen zituen lan-orientatzaile
gisa “y” enpresan. 2007. urteko abuztuan
bere haurdunaldiaren berri eman zion kontratu-lotura duen enpresari eta erditu baino aste gutxi batzuk lehenago baja hartu
zuen (2008. urteko otsaila). “x” enpresak
_______ andrea berriz ere lanean hasi arte
ordezkatzeko pertsona bat kontratatu du,
baina handik gutxira “y” enpresak zuzenean pertsona hori kontratatzea erabaki du,
horrela “x” enpresaren zerbitzuak alde batera utziz; horren ondorioz, kontsulta egiten
duen pertsonaren obra-amaierara bitarteko kontratua nahitaez hutsaldu behar du
enpresak.
Analisia/Erantzuna
Amatasunagatiko baja baliatzerakoan lankontratua hutsaltzeagatiko aholkularitzaeskaeraren aurrean, eta lan-arloko ordena
jurisdikzionalari demanda bat jartzeko
nahia dela-eta, lehenik eta behin jakinarazi
zaio, 20 egun balioduneko epea duela kaleratze baliogabe edo bidegabekoagatik
demanda jartzeko lan-arloko Epaitegian,
nahiz eta aldez aurretik demanda egiteko
derrigorrezko orria aurkeztu behar duen
bera lan egiten ari den Autonomia Erkidegoko Uztartze Zerbitzuan.
Era berean jakinarazi zaio emakumeen eta
gizonen arteko egiazko berdintasunerako
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 8. artikuluak honako hau adierazten
duela: “sexu-arrazoiengatiko zuzeneko diskriminazioa da haurdunaldiarekin edo amatasunarekin lotutako emakumeen aurkako
edozein tratu”.
Bestalde, Lan Prozedurako Legeak baliogabetzat hartzen du Konstituzioan eta
Legean aurreikusitako diskriminazio-kau-
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saren bat dela medio egindako kaleratzea,
edo kaleratze hori langilearen oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak urratuta
egin bada.
Puntu horretan, 3/2007 Lege Organikoaren
13. Xedapen Gehigarriak egiten duen Lan
Prozedurako Legearen 108. artikuluaren aldaketa gogoratzea komeni da, honako kasu
hauetan kaleratzea baliogabetzat hartuz:

tasunerako Lege Organikoaren 13. artikuluak honako hau ezartzen du: “demandatzailearen alegazioak sexu-arrazoiengatiko
jardun diskriminatzaileetan oinarritzen diren
printzipioetan demandatuari dagokio hartutako neurrietan diskriminaziorik ez dagoela
eta proportzionaltasuna frogatzea”. Arau
horrek bakarrik zigor-arloko prozeduretan
onartzen du salbuespena.

a) Haurdun dauden langileak, babesa haurdunaldi guztirako luzatuz.
b) Amatasunagatik, aitatasunagatik, adopzioagatik, harreragatik, haurdunaldian
arriskua badago, edoskitze naturalagatik,
aldi baterako ezintasunagatik kontratua
etenda duten langileak, betiere baja
medikoaren arrazoia haurdunaldiarekin,
erditzearekin edo edoskitzearekin erlazionatuta badago.
c) Amatasunagatiko, adopzioagatiko edo
harreragatiko edo aitatasunagatiko kontratuaren etenaldiak amaitu ostean lanera
itzuli ondoren langileak kaleratzea, betiere haurra jaio, adoptatu edo hartu zen
datatik bederatzi hilabete baino gehiago
igaro ez badira.

Era berean, 3/2007 Lege Organikoaren
13. artikuluaren arabera, honako hau gogorarazi zaio: “hainbat prozeduratan, hala
nola demandatzailearen alegazioak sexuarrazoiengatiko diskriminazio-jardunetan
oinarritzen diren prozeduretan, organo
judizialak, alderdi batek eskatuta, erakunde
publiko eskudunen txostena edo irizpena eskatu ahal izango du, baldin eta bere
ustez erabilgarria eta nahitaezkoa bada”.
Ildo horretatik, gizonen eta emakumeen
berdintasunerako 4/2005 Legeak Euskal
Autonomia Erkidegoko Berdintasunerako
Defentsa Erakundeari egozten dio irizpen
horiek igortzeko eskumena; horrenbestez,
egokitzat hartzen badu eta egindako eskaerei laguntza ematearren, epaileak ezarri
ahal izango du Defentsa Erakunde honen
irizpen egokia eskatzea.

Aurreko puntuetan ezarritakoa aplikatuko
da, salbu eta kasu horietan haurdunaldiarekin edo adierazitako baimenak eta eszedentziak izateko eskubidea baliatzearekin
zerikusirik ez duten arrazoiak direla medio kaleratzea bidezkoa dela deklaratzen
bada.

Ondorengo jakinarazpen batean, _______
andreak Berdintasunerako Defentsa Erakundeari adierazi dio baliorik gabeko kaleratzeagatik demanda jarriko duela lan-arloko jurisdikzioan.
Eskaera C/30/2008

Praktikan ohikoa da diskriminazio-egoerak
legezkotasun-itxura batekin estalita egotea;
horrenbestez, biktimarentzat diskriminazioegoerari dagokion zailtasun frogagarrian bilakatzen da. Babesgabetasun-egoera hori
arintzeko, Emakumeen eta Gizonen Berdin-
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Adingabe bat zaintzeko lanaldi-murrizketa duen besteren konturako langileak
enpresak proposatutako ordutegi-aldaketa baten inguruan kontsulta egin du.
_______ andrea besteren konturako lan-
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gilea da eta legezko zaintzagatik lanaldia
murriztua du, eta honako hau galdetu du:
ea enpresak laneko ordutegia antolatzeko
sisteman aldaketak proposa ditzakeen,
ordura arte eramandako politika (Hitzarmenak arautzen dituen lan egindako soberako
orduak egun libreengatik trukatzea) ezabatzeko. Bere kasu partikularrean, neurri hori
dela-eta egunean minutu gutxiago lan egin
beharko lituzke. Era berean, bere eskubideen inguruan kontsulta egin du, enpresa
subrogatuz gero.

artikuluaren prozedura judizial bat aurreikusten da; horren arabera, langileak demanda aurkeztuko du 20 eguneko epean
enpresaburuaren erabakiaren aurka eta
bertan ordutegiaren zehaztapenarekin eta
enpresaburuak proposatutako baimena
baliatzeko aldiarekin ados ez dagoela
adieraziko du. Berehalako subrogazioaren
gaiari dagokionez, sindikatu bati kontsulta
egitea gomendatzen diogu, gai hori lan-arlokoa baita soil-soilik.
Eskaera C/32/2008

Analisia/Erantzuna
Haurdunaldiko arriskuengatiko prestazioa.
Bizitza pertsonala, lan-bizitza eta familiabizitza bateragarri egiteko eskubidearen
berri eta enplegatzailearen zuzendaritza-boterearen berri eman zaio. Langileen
Estatutuaren 37.6 artikuluak argi eta garbi
ezartzen du langilearen ohiko lanaldiaren
barruan, lanaldi-murrizketa edo baimena
hautatzea eta zehaztea langileari dagokiola
eta ez enpresaburuari.
Ez dago planteatutako kontua arautzen duen
berariazko araudirik. Proposamen berri hori
ezin izango litzateke kontratuaren funtsezko
aldaketa gisa kalifikatu. Era berean ez lioke
interesdunak
eskatutako
ordutegiaren
zehaztapenari eragingo legezko zaintzagatik
ohiko lanaldia murrizterakoan. Ildo horretatik,
familia-bizitza bateragarri egiteko izaeraren
aldeko neurri bat izango litzateke, eguneroko
lanaldi-murrizketak adingabea zaintzeko
denbora gehiago edukitzea bermatzen baitu.
Era berean, neurri horrekin berdintasun
handiagoa lortuko litzateke baldintzetan
enpresa honetan lanaldi osoa duten gainerako
langileen baldintzekin alderatuta.
Bi alderdien artean desadostasunik sortuz
gero, Lan Prozedurako Legearen 138. bis

_______ andreak sukaldari gisa egiten du
lan, eta haurdunaldiko bosgarren hilabetean
haurdunaldiko arriskuengatiko prestazioaren izapideak egiten hasi da, Lan Mutualitateak eskatutako dokumentazioa aurkeztuz.
Denborak aurrera egin ahala Mutualitateak
erantzunik eman gabe eta bere lana fetuari
arriskurik eragin gabe gauzatu ezin duenez,
lehen mailako arretako medikuak baja eman
dio aldi baterako ezintasunagatik. Mutualitateak alegatu du ezin duela haurdunaldiko
arriskuengatiko prestazioa izapidetu bajan
dagoelako.
Analisia/Erantzuna
Haurdunaldiko arriskuengatiko prestazioari dagokionez, jakinarazten zaio jarraitu
beharreko urratsak eta aurkeztu beharreko
dokumentazioa (orientazio gisa) honako
hauek direla:
1. Osasun Zerbitzu Publikoko ginekologoarengana edo familia-medikuarengana
(hau bada haurdunaldia jarraitzen ari
dena) joatea, haurdun dagoela adierazten
duen mediku-txosten bat igor dezan.
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2. Enpresari “arrisku-egoeraren enpresaaitorpena” dokumentua bete dezan eskatzea. Aitorpen hori enpresak sinatuko
du eta enpresako prebentzio-zerbitzuak
gainbegiratuko du.
3. Interesdunak “haurdunaldiko arriskuengatiko prestazio-eskaera” beteko du.
4. Eskaera aurkezteko momentuan, interesdunak indarrean dagoen lan-kontratuaren
kopia aurkeztuko du.
5. Mutualitateko bulegoetara joango da eta
1., 2., 3. eta 4. idatz-zatietan adierazitako
dokumentuak aurkeztuko ditu.
6. Dokumentazio guztia aurkeztu ondoren,
Mutualitateko eskudun batek interesduna ebaluatuko du eta, hala badagokio,
dagokion haurdunaldiko arriskuengatiko
osasun-ziurtagiria igorriko du.
7. Aurreko idatz-zatian adierazitako ziurtagiria igorri ondoren, interesduna bere
enpresara bertaratuko da enpresak bere
lan-kontratua eten dezan.
8. Kontratua eten ondoren, enpresak “Enpresa Ziurtagiria” bete beharko du eta
bertan lan-kontratua noiz eten den eta
lanbide-gertakariek eragindako kotizazio-oinarriak islatu beharko ditu, hain
zuzen ere, lan-kontratua eten zen aurreko
hilabeteari dagokiona.
9. PFEZaren orria betetzea, langileari dagozkion atxikipenak egiteko.
10.Mutualitateari Enpresa Ziurtagiria eta
jarduera-egoeraren aitorpena igortzea.
11. Aldez aurretik adierazitako dokumentazio osoa jaso ondoren, Mutualitateak
ebazpen bat igorriko du haurdunaldiko
arriskuengatiko prestazioa emanez. Momentu horretatik aurrera eta prestazioa
iraungi arte, Mutualitateak hilero prestazioa ordaintzeari ekingo dio.
_______ andreak, 2007. urteko abenduaren
19an, beharrezko dokumentazio guztia

78

aurkeztu zuen FREMAPen, Mutualitatearen
zerbitzu medikoak haurdunaldiko arriskuengatiko ziurtagiria igor zezan. Abenduaren
24an, langileak aldi baterako ezintasunagatiko baja hartzen du, eta hori dela-eta bere
kontratua eten egiten da; horren ondorioz,
FREMAPek haurdunaldiko arriskuengatiko
kontratua eteteagatiko bere prestazio-eskaeraren izapidetzea amaitutzat eman du.
Ildo horretatik, eta Mutualitateak esanbidezko ebazpena emateko eta langileari jakinarazteko 30 eguneko epea zuela kontuan
hartuta, bere eskaera Mutualitatean lehenago (hilabete lehenago) aurkeztea komeni
zitzaiola jakinaraziko zaio; hori egin izan
balu, FREMAPen esanbidezko ebazpen bat
eskuratzeko itxaron ahal izango zukeen.
Haurdunaldiko arriskuengatiko prestazioari
dagokionez, jakinarazi zaio Mutualitateen
Elkarteak beren medikoen artean haurdunaldirako arrisku garrantzitsuak barnean
hartzen ez dituen protokolo bat banatu duela, eta horrek haurdun dagoen langilearentzako arrisku-egoerak onartzeko erreparoa
eragiten du, lanpostua bere egoerarekin
bateragarria den beste lanpostu batengatik
aldatzea ezinezkoa denean, eta lan-kontratua eta dagokion prestazioa etetea ere
eragingo luke.
Horregatik, eta enpresako Prebentzio Zerbitzuak edo Mutualitateak ez badute haurdunaldirako arrisku-egoera bat onartzen,
gomendagarria izango litzateke honako
urrats hauek egitea:
- Idazki bidez Mutualitatean erreklamazio
bat aurkeztea, edo Mutualitateko erreklamazio-orrian desadostasunaren berri
uztea, haurdunaldiko arrisku-egoera onar
dezaten espresuki eskatuz eta kontingen-
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tzia profesional gisa kudeatzea eskatuz.
- Familia-medikuarengana joatea, gaixotasun arruntak eragindako baja eskatuz,
Mutualitatean erreklamazioari konponbidea bilatzen dioten bitartean.
- Sindikatuko Lan Osasuneko Bulegora
bertaratzea; bulegoko langileek prestazioa ukatzearen arrazoia balioetsiko dute
eta bide desberdinetatik konponbidea
aurkitzen saiatuko dira (Mutualitatearekin
elkarrizketak, gertaera zehazteko prozedura bati hasiera ematea, Lan Ikuskaritzari egoera salatzea…).
- Sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioagatik edota oinarrizko eskubide
bat urratzeagatik ekintza judizial egokiak
erabiltzea (2007. urteko martxoaren 27ko
KAE; horren arabera, enpresaburuak ez
baditu haurdun dagoen emakumearen
osasunaren babesaren arloan dituen
obligazioak betetzen, bizitzeko eskubidea eta osotasun fisikorako eta moralerako eskubidea urratzea eragin dezake.
Konstituzioaren 15. artikuluak oinarrizko
eskubidetzat hartzen du adierazitako
eskubidea).
C/34/2008 eskaera
Legezko zaintza dela-eta lanaldi-murrizketaren portzentajea aldatzeko eskubidea.
_______ andreak %75era igo nahi du bere
lanaldi-murrizketa; gaur egun, %50eko
lanaldi-murrizketa du adingabeko semea
zaintzeko. Informazioa eskatu du, eta jakin
nahi du ea lan-ordutegia aukeratu ote dezakeen.
Analisia/Erantzuna
Jakinarazi zaio zer jasotzen duen bizitza
pertsonala, lana eta familia bateratzeko

eskubideak, lan-orduak aldatzeari buruz
eta ordutegia zehazteari buruz. Langileen
Estatutuko 37.6 artikuluak garbi azaltzen
duenez, langileak aukeratzen eta zehazten du lanaldi-murrizketa edo baimena, ez
enpresaburuak; betiere langilearen lanaldi
arrunta erreferentziatzat hartuta. Horrenbestez, langileak eskubidea du erabakitzeko zenbat ordutan murriztu nahi duen bere
lanaldi arrunta, betiere legeek eta hitzarmen
kolektiboek zehaztutako muga minimo eta
maximoak errespetatzen baditu. Langileen
Estatutuko 37.5 artikuluak zehazten ditu
zein diren muga horiek: “Legezko zaintza
dela eta, zortzi urtetik beherako umeren bat
edo ordaindutako lanik egiten ez duen gutxitu ﬁsiko edo psikiko bat zuzenean zaindu
behar dutenek lanaldia gutxitzeko eskubidea izango dute, soldata ere hein berean
gutxituta; lanaldiaren heren bat izango da
gutxienez, eta erdia gehienez”.
37.6 artikulua hitzez hitz kontuan hartuz
gero, langileak eskubide osoa duela ondoriozta daiteke, baina 2000ko uztailaren
20ko Auzitegi Gorenaren epaiak ez du hori
jasotzen. Auzitegi Gorenaren esanetan,
kontuan hartu behar dira auziko inguruabarrak, eta bi aldeen interesak aztertu behar
dira: eskubide guztietan bezala, titularrak
zehaztu behar du eskubidea noiz eta nola
erabili; hala ere, beste eskubideetan bezala, besteen eskubideak errespetatzeak
mugatzen du norberarena. Kasu horretan,
eskubide-abusurik gerta ez dadin, kontuan
hartu behar dira enpresaburuaren eskubideak, bai eta eskubidearen erabilgarritasuna ere.
Langileen Estatutuko 37.6 artikuluak jasotzen duenez, lanaldia murrizteko eskubideak gaitasuna ematen dio langileari bere
erabakia aldatzeko. Horrenbestez, murriz-
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keta handitzeko aukera izango du, baldin
eta erabakia justifikatzen badu eta babestutako egoerara egokitzen bada; murrizketa progresiboki txikitzeko aukera ere izango
du (esaterako, beraren zaintzapean dagoen
haurrak geroz eta mendekotasun txikiagoa
badu).
Enpresaburuaren eta langilearen artean
eztabaidaren bat sortzen bada, prozedura
judizial bat egingo da, Lan Prozedurari buruzko Legearen 138 bis artikuluak jasotzen
duenez. Prozedura horren arabera, langileak
demanda bat aurkeztu beharko du 20 eguneko epean, eta adierazi beharko du ez dagoela
ados enpresaburuak proposatutako ordu
kopuruan eta epean.
Adingabekoak zaintzeko lanaldia murriztea
langile guztien eskubidea da, gizonena zein
emakumeena. Legeak jasotzen duenez,
enpresaburuak kasu bakar batean izango
du esku hartzeko ahalmena; hain zuzen ere,
enpresa bereko bi langile edo gehiago baliatzen badira eskubide horretaz, arrazoi beragatik. Enpresaburuak kasu horretan bakarrik
mugatu ahal izango du –baina ez eragotzi–
bi langileek aldi berean baliatzea lanaldia
murrizteko eskubidea; betiere, enpresaren
funtzionamenduarekin lotutako arrazoiek
hala jokatzea zuritzen badute. Langileak bizitza pertsonala, lana eta familia bateratzeko
eskubidea izango du, nahiz eta enpresa bereko beste langile bat eskubide beraz baliatu.
Horrenbestez, interes-gatazka baldin badago
lan-kontratuaren bi aldeen artean, langilearen
eskubideen aldeko apustu garbia egingo da.
C/36/2008 eskaera
Legezko zaintza dela-eta lanaldia murrizteko eskubidearen araubide juridikoa.
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Langile batek lanaldia murrizteko eskubidea
baliatu du 2003ko azaroaren 13tik, eta zenbait luzapen eskatu ditu (azkena 2008ko azaroaren 13ra artekoa). Enpresari jakinarazi dio
lanaldi osoa nahi duela 2008ko maiatzaren
13tik aurrera. Enpresak ukatu egin dio eskaera, eta argudiatu du antolatzeko arazoak
dituztela, espero baitzuten langilea 2008ko
azaroan hasiko zela lanaldi osoan.
Analisia/Erantzuna
Jakinarazi zaio lanaldia murriztea langile guztien eskubidea dela, eta langileari dagokiola
lanaldi-murrizketaren epea eta ordutegia zehaztea, beraren ohiko lanaldia erreferentziatzat hartuta. Langileak gutxienez hamabost
egun lehenago jakinarazi behar dio enpresaburuari zein egunetan ekingo dion berriz ere
ohiko lanaldiari.
Legezko zaintza dela-eta lanaldia murriztea
langileen eskubidea denez, ez da enpresaburuaren aldez aurreko baimenik behar ez
murrizketa hasteko, ez bukatzeko. Dena dela,
enpresa bereko bi langilek edo gehiagok
arrazoi berak eraginda eskubide horretaz
baliatu nahi izango balute, enpresaburuak
mugatu egin lezake langileak eskubideaz
aldi berean baliatzea, enpresaren funtzionamenduarekin lotutako arrazoiek hala jokatzea
zuritzen badute.
_______ andreak 2008ko apirilaren 24an
jakinarazi zion enpresari 2008ko maiatzaren
13an lanaldi osoan hasi nahi duela, eta, horrenbestez, legezko betebeharra bete du, enpresaburuari 15 egun lehenago jakinarazita
ohiko lanaldiari ekingo diola. Gauzak horrela,
erabat bidegabea da enpresak eskaera ukatzea, “antolakuntza-arazoak” arrazoituta.
Gorago azaldutakoari jarraituz, _______ andreari jakinarazi zaio Langileen Estatutuak

Urteko Txostena 2008
onartzen duela prozedura judizial bati ekitea,
baldin eta eztabaidaren bat sortzen bada
enpresaburuaren eta langilearen artean,
lanaldi-murrizketaren ordutegiari eta epeari
dagokionez (legezko zaintza dela eta, zortzi
urtetik beherako umeren bat edo gutxitu fisiko edo psikiko bat zuzenean zaindu behar
denean). Prozedura judizial hori Lan Prozeduraren Legearen 138 bis artikuluak jasotzen
du, eta presazko prozedura izango da, lehentasunez bideratutakoa. Langileak demanda
bat aurkeztu beharko du 20 eguneko epean,
enpresaburuak adierazten dionetik ez dagoela ados hark proposatutako orduekin eta
epearekin.
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak erabaki du enpresako kudeatzailearekin harremanetan jartzea, eta hark bere akatsa onartu
du. Bestalde, _______ andrearentzako kalteordainak iragarri ditu, eta adierazi du langilea
berehala has daitekeela lanaldi osoan.
C/37/2008 eskaera
Lankideen arteko ustezko sexu-jazarpenaren egoeraren aurreko enpresaren
jarduera.
_______ andrea, _______S.L. enpresako
Giza Baliabideen saileko partaidea, harremanetan jarri da Defentsa Erakundearekin,
eta aholkua eta jarraibideak eskatu ditu enpresako lankideen artean ustez gertatu den
sexu-jazarpenari buruz.
Analisia/Erantzuna
Gai hauei buruzko informazioa eman zaio: sexujazarpena Europar Erkidegoko eta Espainiako
araudian; laneko sexu-jazarpen motak, ingurunea
eta subjektuak; enpresaren erantzukizuna; eta
_______S.L. enpresari proposatutako neurriak.

1. Sexu-jazarpena indarreko araudian
2002/73/EE Zuzentaraua, 76/207/EEE Zuzentaraua aldatzen duena, lanerako aukeretan, lan-prestakuntzan eta -sustapenean,
eta lan-baldintzetan emakume eta gizonei
tratu bera emateko printzipioari buruzkoa,
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren
bitartez egokitu da Espainiako ordenamendu juridikora, emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasunerako Legearen
bitartez. Lege horren 7. artikuluak honela definitzen du sexu-jazarpena: “Edozein sexujokabide, hitzezkoa zein ﬁsikoa, pertsonaren
duintasunaren kontra egiteko helburua edo
ondorioa duena, bereziki giro beldurgarria,
iraingarria edo erasokorra sortzen badu”.
Sexuagatiko jazarpena, berriz, honela definitzen du: “Pertsona baten sexuaren arabera hartutako edozein jokabide, pertsonaren
duintasunaren kontra egiteko eta giro beldurgarri, iraingarri edo erasokorra sortzeko helburua edo ondorio duena”. Biak dira
diskriminazio; bai sexu-jazarpena, bai eta
sexuagatiko jazarpena ere.
Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko
araudiak honako hau zehazten du Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005
Legean, 43. artikuluan: “Laneko jazarpen
sexistatzat hartzen da pertsona batek nahi
ez duen beste pertsona batengandik edozein
sexu-jokabide jasotzea hitzez, hitzik gabe edo
ﬁsikoki, baldin eta jokabide horren helburua
edo ondorioa pertsona horren duintasunari
erasotzea edota kikildua, erasoa, makurrarazia, iraindua edo laidoztatua sentiaraztea
bada. Jokabide horrek sexuarekin zerikusia
duenean, jazarpen sexistatzat hartuko da”.
Arau horietan jasotzen den sexu-jazarpenak Konstituzioarekin du lotura; hain zuzen
ere, Konstituzioaren 10. eta 18. artikuluek
duintasunerako eta intimitaterako eskubi-

81

82

dea bermatzen dute. Gai horrekin lotuta,
oinarrizko zenbait eskubide jasotzen ditu
Konstituzioak: berdintasunerako eskubidea, sexuagatik baztertua ez izateko eskubidea, sexu-askatasunerako eskubidea eta
lanerako eskubidea. Oinarrizko eskubide
horiek guztiak botere publiko guztiek bete
behar dituzte, bai eta enpresaburuek ere.

timitatea errespetatzeko eta pertsonaren
duintasunari zor zaion tratua jasotzeko eskubidea; horren barruan sartzen dira sexuarekin zerikusia duten hitzezko edo bestelako
eraso ﬁsikoetatik babestea, edo arraza edo
etnia dela eta, erlijioa edo sinismenak direla
eta, ezintasunen bat, adina edo sexu-joera
dela-eta babestuta egotea”.

Indarreko araudiari buruzko lehen atala bukatzeko, derrigorrezkoa da Zigor Kodearen
184.1. artikuluaren aipamena egitea. Artikulu horretan, sexu-jazarpena delitutzat hartu
eta tipifikatu egiten da: “Norbaitek beretzat
edo beste norbaitentzat sexu-mesedeak
eskatzen baditu, laneko, irakaskuntzako
edo zerbitzu-eskaintzako harreman jarraitu
edo ohikoen eremuan, eta jokabide horrekin
biktima jartzen badu larderiako, etsaigoko
edo umilazioko egoera objektibo eta larri
batean, pertsona horri, sexu-jazarpenaren
egile gisa, sei asteburutik hamabira arteko
atzipenaldi-zigorra edo hiru hilabetetik seira arteko isuna ezarriko zaio (isuna 108,18
eurokoa izango da gutxienez, eta 54.091,09
eurokoa gehienez)”.

Laneko sexu-jazarpena lan-eremuan gertatzen
da, eta lanarekin lotura du, zuzenean edo zeharka; izan ere, pertsona horiek inoren kontura
egiten duten lanaren ondoriozkoa da.

Zigorra handiagoa izango da sexu-jazarpenaren errudunak egitatea kasu hauetan
gauzatu badu: laneko, irakaskuntzako edo
hierarkiako nagusitasun-egoeraz baliatu
bada; biktimari, esanbidez edo isilbidez,
harreman horien inguruan izan ditzakeen
bidezko igurikimenei kalte eragingo diela
mehatxu egin badio; edo biktima bereziki
ahula bada.
2. Laneko sexu-jazarpen motak, ingurunea
eta subjektuak

Honela definitzen da sexu-xantaia: erasotzaileak subjektu pasiboaren lana edo
haren kalitatea baldintzatu egiten ditu sexu-izaera duen ekintza batekin (mehatxua
jasotzen da: eskaerak betez gero lan-baldintzak hobetuko direla, eta ez bete ezean
txartu egingo direla). Jazarpen mota horietan, subjektu aktiboak mendean hartzen du
subjektu pasiboa, bai eta berez hierarkiaharremanik ez dagoenean ere (esaterako,
lankideek sexu-eskaerak egitea biktimaren
akatsak salatzeko mehatxupean).

Langileen Estatutuko 4. artikuluko e) atalak
jasotzen duenez, langileek intimitaterako
eta duintasunerako eskubidea dute: “In-

Inguruneko sexu-jazarpena, berriz, hierarkia
maila berean dauden lankideek egindako
jazarpena da; lan-giro kutsatua eta sexualki

Langilea da sexu-jazarpenaren subjektu
pasiboa. Subjektu aktiboa, berriz, enpresaburua edo beste langile bat izan daiteke.
Sexu-jazarpenaren ezaugarriei dagokienez,
jurisprudentziak honako hauek hartzen ditu
kontuan laneko sexu-jazarpena zehazteko:
erasotzaileak behartutako jokaera bat izatea,
subjektu pasiboak desio ez duena; larria edo
iraunkorra izatea; eta biktimak jokaera horren
kontrako jarrera izatea. Laneko sexu-jazarpenen artean, bi mota bereiz daitezke: sexuxantaia eta ingurune-jazarpena.
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erasokorra sortzean datza. Gerta daiteke
biktimaren lan-baldintzei zuzenean ez eragitea; hala ere, zeharkako eragina du lan-giroan
(jasangaitza bihurtzen da, presio psikologiko
handia eta absentismoa eragiten ditu, lanetekina gutxitzen da, eta abar).
Komeni da Emakumearen Erakundeak
2006. urtean kaleratutako ikerketa bat aipatzea: El acoso sexual a las mujeres en el
ámbito laboral [Emakumeen aurkako sexujazarpena lan-munduan]. Ikerketa horretan,
kontuan hartzen da zer ikuspuntu duen
sexu-jazarpena jaso duen emakume langileak erasoari buruz; izan ere, bakoitzak
bere erara ulertzen du jazarpena (bakoitzari dagokio zehaztea zein jokabide iruditzen
zaion onargarria eta zein erasokorra). Ikuspuntu horien arabera, hirutan banatzen dira
sexu-jazarpenak:
- Jazarpen arina: jendaurrean esandakoengatik emakumearentzat egoera iraingarria
denean (sexu-edukiekiko txisteak egitea
emakumeari buruz, sexuarekin lotutako
esaerak edo ”hitz ederrak” esatea emakume langileei buruz, behin eta berriro
hitzordua eskatzea, gehiegi hurbiltzea,
eta keinuekin eta begiradarekin sexua
iradokitzea).
- Jazarpen larria: emakumearekin zuzenean
hitz egiten denean sexuarekin lotura duten gaiez (sexu-bizitzari buruzko galderak
egitea, sexu-harremanak iradokitzea,
modu irekian sexu-harremanak proposatzea presiorik gabe, eta bikotekidearekin
moztu ondoren presio egitea).
- Jazarpen oso larria: emakumeak hala nahi
gabe fisikoki ukitzen dutenean; esaterako, besarkatzea, musukatzea, ukitzea,
atximur egitea, inguratzea, mehatxupean

edo hobekuntzen truke sexu-harremanak
izateko presio egitea, kaleratzeko mehatxupean sexu-harremanetara behartzea,
eta sexu-erasoa.
3. Enpresa-eremuko erantzukizuna
Honako hau jasotzen du Emakumeen eta
Gizonen arteko Egiazko Berdintasunerako
Lege Organikoaren 48. artikuluak: “Enpresen
egitekoa da lan-baldintza egokiak eskaintzea
sexu-jazarpenik eta sexuagatiko jazarpenik
gerta ez dadin. Bestalde, prozedura zehatzak
jarri beharko dituzte, batetik, sexu-jazarpena
saihesteko, eta, bestetik, jazarpena gertatzen
bada, erasoa jaso duen pertsonak salaketa
eta erreklamazioak egin ditzan. Helburu hori
lortzeko, zenbait neurri har ditzake enpresak,
langileen ordezkariekin hitz egin ondoren;
esate baterako, egoki jarduteko kodeak sortu
eta zabaltzea, eta informazio-kanpainak edo
prestakuntza-jarduerak egitea”.
Bestalde, lege horren arabera, langileen
ordezkariek funtsezko eginkizuna dute:
“Sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena
saihestu dezakete langileak sentsibilizatuz,
eta ezagutzen dituzten edo bultza ditzaketen jokaeren berri eman diezaiokete enpresako zuzendaritzari”.
Lan Arloko Arau Hauste eta Zigorrei buruzko legeak arau-hauste larritzat hartzen du
sexu-jazarpena: “Sexu-jazarpena enpresa-zuzendaritzaren eskumeneko esparruan gertatzen bada, eta edonor izanda ere
erasoaren subjektu aktiboa, daitekeena da
zigor osagarriak ezartzea, dagokion diru-zigorrez gain (automatikoki galtzea diru-laguntzak, sariak eta, oro har, enplegu-programen bidezko laguntzak; sei hilabetetan
horrelako abantailak lortzeko aukerarik ez
izatea)”.
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Enpresaren betebeharrak bi motatakoak
dira, beraz:
1) Behar bezala bideratzea sexu-jazarpena
edo jazarpen sexista dela-eta enpresako
langileek egindako salaketa eta kexak.
2) Prebentzio-lana egitea, sexu-jazarpenik
eta sexuagatiko jazarpenik gerta ez dadin lan-baldintza egokiak sustatzeko eta
ziurtatzeko.
Lan-agintaritzak (Lan Ikuskaritzak) ahalmena du enpresei administrazio-zigorrak jartzeko, baldin eta enpresek jazarpen-jokabideak onartzen badituzte. Hain zuzen ere,
enpresaburuaren betebeharra da jokabide
horiek saihestea, bai eta zuzeneko kontratu-harremanik ez badu ere jazarpena jaso
duen langilearekin; esaterako, Aldi Baterako Laneko Enpresen bidez lanean ari diren
langileekin. Izan ere, “enpresa-zuzendaritzaren eskumeneko esparruan” kokatzen
da erasoa.
Legediak jazarpenaren aurkako neurri eraginkorrak jasotzea garrantzitsua da, baina
beharrezkoa da, halaber, biktimek behar
bezalako babesa izatea eraso gehiago
jasan ez dezaten, eta errepresaliarik jasan
ez dezaten salaketa edo kexa jartzeagatik.
Horrenbestez, politika egokiak sortu eta inplementatu behar dira, sexu-jazarpenaren
kontrako neurriak efektiboak izan daitezen.
Europako Batzordeak zenbait neurri proposatzen ditu laneko sexu-jazarpenaren
kontrako praktiken kodean:
Enplegu-emaileek adierazpen bat idatzi
behar dute, eta garbi utzi behar dute jazarpenaren kontrako konpromisoa hartzen
dutela, eta sexu-jazarpena debekatu egiten
dutela, langileek duintasunerako eskubidea bermatua izan dezaten. Bestalde, argi
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azaldu behar dute ez dutela jazarpen-jokaerarik onartzen, eta erasotako langileek
eskubidea dutela gisa horretako jokaerak
salatzeko.
Langileei behar bezala azalduko zaie zein
diren jokabide desegokiak, eta aipatuko
zaie enpresako zuzendaritzak zorrotz bete
behar dituela gai horri buruzko neurriak.
Adierazpenean, enpresaburuek zehatz
azaldu behar dute zer prozedura bete behar duten jazarpenaren biktimek. Bestalde,
errepresaliarik balego, seriotasuna, konfidentzialtasuna eta babesa ziurtatuko dute,
eta zehaztuko dute diziplina-neurriak har
daitezkeela.
Erakundeak ziurtatu egin behar du jazarpenaren kontrako politika behar bezala jakinarazi dela eta langile guztiek ondo ulertu
dutela: badakitela salatzeko eskubidea
dutela, berariazko prozedura bat existitzen
dela, eta enpresak konpromiso garbia duela laneko jazarpenaren aurka.
Langile guztien ardura da errespetuzko
lan-giroa eta langile guztien eskubideak ziurtatzea. Bestalde, zuzendaritzari dagokio
ekintza positiborako neurriak hartzea, eta
jazarpena saihesteko eta gainditzeko politikak aurrera eramatea.
Prestakuntza eskaini behar zaie enpresako agintari eta kudeatzaileei, behar bezala identifika ditzaten jazarpen-egoerak
saihesteko faktoreak, eta gertutik ikas
dezaten zein den beren erantzukizuna. Sexu-jazarpenaren arloan berariazko ardura
dutenek prestakuntza berezia jaso beharko
dute, beren ardurak behar bezala bete ditzaten (gaiaren inguruko informazio legala,
gatazkak bideratzeko gaitasun sozialak,
ekintza-prozedurak...). Komeni da, halaber,
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gai horrekin zerikusia duten edukiak enpresaren prestakuntza-programa orokorretan
sartzea.
Konponbide azkarra eta eraginkorra lortzeko, garrantzitsua da ondo zehaztuta egotea
zer prozedurari jarraitu behar zaion sexujazarpen bat gertatu ondoren. Jazarpenaren aurkako politika eraginkorra izan dadin,
funtsezkoa da salaketa-prozedura.
Horregatik, ondo zehaztu behar da noren
aurrean eta nola egin behar den salaketa,
eta zein eskubide eta betebehar duten ustezko biktimak eta ustezko erasotzaileak,
prozedura bideratu bitartean (esate baterako, barne-prozedura abiatzea nahitaezkoa
den edo ez, barne-prozedura hasteak ezinezko egiten duten bestelako lege-neurriak
hartzea, eta abar).
Kasu gehienetan, jazarpena desagerraraztea da helburu bakarra; horrenbestez,
prozedura formalez gain, informalak ere
beharrezkoak dira. Prozedura informaletan,
bi aldeak aurrez aurre jarrita eta bitartekari
baten laguntzarekin hitz eginda konpondu
nahi izaten da arazoa. Prozedura formaletan, berriz, arazoa formalki ikertzea da
helburua, eta, jazarpena egiaztatuz gero,
zigorrak ezartzea.
Egokia litzateke lehenik eta behin modu
informalean saiatzea arazo horiek konpontzen (kontuan hartu behar da kasu askotan
gaizki-ulertuak baino ez direla izaten). Erasoa jaso duenak ezin badio bakarrik heldu
arazoari, hirugarren baten laguntza beharko du (lagun bat, aholkulari bat, eta abar).
Prozedura informalaren bitartez arazoa
konpondu ezin bada, prozedura formala
erabiltzea aholkatzen da.
Aholkua eta laguntza emango duen pertsona

bat izendatzea aholkatzen da. Haren ardura
izango da arazoak konpontzeko prozesuan
parte hartzea, bai prozedura formaletan,
bai informaletan. Norberaren borondatez
hartu behar da ardura hori, eta langileek eta
sindikatu-ordezkariek bat egin behar dute
izendapenarekin.
Izendatuari prestakuntza egokia eskainiko
zaio, bere ardurei aurre egin diezaien (arazoak konpontzea, erakundearen politika
eta prozedurak, eta abar), eta ardura horiek
betetzeko behar dituen baliabideak eskainiko zaizkio.
4._______,S.L. enpresari proposatutako
neurriak
Posta elektronikoz jasotako informazioaren
arabera, _______S.L. enpresak 200 langile
inguru ditu Donostiako eta Bilboko egoitza
banatan. Ez dago langileen ordezkaririk.
Bestalde, enpresatik kanpoko prebentziozerbitzu batek darama Lan Arriskuen Prebentziorako Plana. Enpresak eskainitako
informazioaren arabera, uste dugu hauek
izan daitezkeela jardunbideetako batzuk:
Norbaitek laneko sexu-jazarpen baten biktima dela adierazi nahi badu, idatziz bidali
behar dio erreklamazioa enpresa-zuzendaritzari edo Lan Ikuskaritzari. Gisa horretako
jakinarazpen bat jaso ondoren, enpleguemaileak barne-ikerketa bat has dezake,
edo, bestela, arazoa Lan Ikuskaritzara bideratu dezake, salaketa jaso ondorengo
5 egunetan. Lan Ikuskaritzak 30 eguneko
epea izango du ikerketa burutzeko.
Barne-ikerketa (enplegu-emaileak egina)
30 egunetan burutuko da, isilpean eta bi
aldeei entzunez. Ikerketa burutu ondoren,
Lan Ikuskaritzara bidaliko dira emaitzak.
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Salaketa zuzenean Lan Ikuskaritzara iristen
bada (salatzaileak zuzenean bidali duelako, edo enplegu-emaileak hala bideratu
duelako), hari dagokio ikerketa egitea. Lan
Ikuskaritzak aipatu ditugun baldintza berak
jarraituz egin beharko du ikerketa. Ikerketa
burututa, emaitzak enplegu-emaileari helarazi beharko dizkio. Sexu-jazarpena gertatu dela egiaztatzen bada, neurri zehatzak
proposatu behar dira.
Dena den, enpresak zenbait neurri hartu
beharko ditu salaketaren berri izan bezain laster, betiere erasoaren larritasuna
kontuan hartuta; esaterako, arazoarekin
lotura duten pertsonen lan-eremu fisikoak
elkarrengandik aldentzea eta lan-orduen
banaketa berrikustea, besteak beste. Halako “behin-behineko” neurriak egoeraren
arabera egokitu beharko dira.
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundeak azken proposamen
bat egin dio _______S.L. enpresari; hau da,
laneko jazarpen morala eta sexuala saihesteko protokoloa sortzea, eta protokolo hori
enpresaren Lan Arriskuen Prebentziorako
Planean txertatzea.
C/38/2008 eskaera
Legezko zaintza dela-eta lanaldia murrizteari buruzko eta semea edo alaba
zaintzeko lan-utzialdiari buruzko araudi
juridikoa.
_______ jauna, 6 urteko neskatila baten
aita, Defentsa Erakundearekin harremanetan jarri da, eta informazioa eskatu du legezko zaintza dela-eta lanaldia murrizteari
buruz eta lanaldia uzteari buruz.
Analisia/Erantzuna
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Jakinarazi zaio Arabako metalaren sektorean (beraren lan-esparruan) ez dagoela
hitzarmen kolektiborik legezko zaintza
dela-eta lanaldia murrizteari buruz, eta, horrenbestez, Langileen Estatutuko 37. artikuluko 5. atala erabili behar dela erreferentzia
moduan. Artikulu horrek zehazten duenez,
“legezko zaintza dela eta, zortzi urtetik beherako umeren bat zuzenean zaindu behar
dutenek lanaldia gutxitzeko eskubidea izango dute, soldata ere hein berean gutxituta;
lanaldiaren heren bat izango da gutxienez,
eta erdia gehienez”.
Lanaldi-murrizketaren epea eta ordutegia
zehaztea langileari dagokio, betiere bere
ohiko lanaldiaren barruan. Berriro ere ohiko
lanaldian hasi nahi badu, 15 egun lehenago
jakinarazi beharko dio enpresari. Enpresaburuaren eta langilearen artean desadostasunak sortzen badira lanaldi-murrizketaren
epea edo ordutegia dela eta, Lan Prozedurari buruzko Legearen 138 bis artikuluak prozedura judizial bat erregulatzen du
arazoari konponbidea emateko. Prozedura
hori presazkoa izango da, eta lehentasunez
bideratuko da.
Legezko zaintza dela-eta lanaldia murriztea
langileen eskubidea denez, ez da enpresaburuaren aldez aurreko baimenik behar
ez murrizketa hasteko, ez bukatzeko. Dena
dela, enpresa bereko bi langilek edo gehiagok pertsona berak eraginda eskubide horretaz baliatzeko aukera izango balute, enpresaburuak mugatu egin lezake langileak
eskubideaz aldi berean baliatzeko aukera,
baldin eta enpresaren funtzionamenduarekin lotutako arrazoiek hala jokatzea zuritzen
badute.
Lanaldi-murrizketarako eskubidea erabili ahal
izateko, langileak aurretiaz jakinarazi beharko
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dio enpresari zein egunetatik aurrera izango
den murrizketa. Legeak ez du zehazten zenbat egun lehenago jakinarazi behar duen langileak bere asmoa; dena den, behar adinako
tartea (15 egun) hartu beharko du, enpresak
lana egoki antolatzeko aukera izan dezan.
Bukatzeko, kontuan hartuta ez zekiela ziur bere
alaba zaintzeko zer egin (lan-utzialdia eskatu,
edo legezko zaintza dela-eta lanaldia murriztu),
jakinarazi diogu gisa horretako lan-utzialdia gehienez ere hiru urtekoa izan daitekeela, haurra
jaioz geroztik kontatzen hasita (Langileen Estatutuko 46.3. artikulua). Beraz, haren alabak 6
urte dituenez, jakinarazi zaio ezingo duela alaba
zaintzeko lan-utzialdirako eskubidea baliatu,
baina aukera izango duela borondatezko lanutzialdia eskatzeko, baldin eta zenbait baldintza
betetzen baditu (enpresan gutxienez urtebete
aritu izana eta gutxienez lau urte igaro izana azkena eskatutako lan-utzialdia bukatu zenetik).
Dena dela, jakinarazi zaio azken aukera horren
ondorio juridikoak ez direla hain onuragarriak
eskatzailearentzat. Izan ere, lan-utzialdiaren
luzapena antzinatasunaren araberakoa izaten
da. Bestalde, lehen urtean bakarrik izaten da
norberaren lanpostua gordetzeko eskubidea;
behin epe hori pasatuta, talde-profesional
bereko edo antzeko kategoriako lanpostu bat
gordeko zaio. Hala eta guztiz ere, borondatezko lan-utzialdia eskatzen badu, langileak kasu
batean bakarrik izango du lanpostu bat lortzeko
lehentasuna; hau da, beraren kategoria bereko
edo antzeko kategoria bateko lanpostu bat hutsik geratzen bada.
C/39/2008 eskaera
Sexuagatiko ustezko bereizkeria, enpresari adopziozko haur bat hartzeko nahia
adierazi ondoren.
_______ jaunak bere neska-lagunari gertatutakoa azaldu du. Enpresan adopziozko

haur bat hartu nahi zuela esan zuenean,
enpresaren kudeatzaileak bere nahigabea
azaldu zion, eta esan zion kezkatuta zegoela langileak etorkizunean izango zuen
laneko errendimenduarekin. Ama-oporrak
pasatu ondoren, lanera bueltatu zen, baina
ez zioten lehengo funtziorik eman, ez eta
lanposturako lan-tresnarik ere (kanpoko linea duen telefono finkoa, bezeroen zerrenda, enpresako txartela, prezioen katalogoa,
produktuak, eta abar). Bestalde, formalki
jakinarazi zioten enpresak beraren funtzioak aldatuko dituela, eta saltzaile-administrari motako lanak emango dizkiotela; izan
ere, horrela etengabe bidaiatzeko beharrik
ez du izango, eta aukera izango du familiaegoera berri hori lanarekin bateratzeko.
2007ko abuztuaren 13an, enpresaren aurkako demanda bat jarri zuen lan-arloko
jurisdikzioan; bestalde, eskatu zuen bidegabetzat jotzeko lan-baldintzetan egindako
aldaketak, eta berriz ere emateko lehen
betetzen zituen funtzioak.
Prozedura horretan emandako epaiak
(13/11/2007) demanda baliogabetzat jo
du, eta argitu du “salatzen den enpresaren
erabakiak ez duela funtsezko aldaketarik
eragiten lan-baldintzetan, ez baitu aldatzen
aldeen arteko lan-harremanaren oinarrizko
aspekturik. Nahiz eta auzi-jartzaileak zeregin berriak izan ama-oporren ondoren lanera itzultzean, horrek ez du esan nahi kontratua bete ez denik. Izan ere, enpresako
zuzendaritzak bere eskumena erabili baino
ez du egin. Langileen Estatutuko 39.1 artikuluak espresuki jasotzen du gisa horretako
funtzioen mugikortasuna (lan-talde beraren
barruko mugikortasuna)”.
2008ko ekainaren 12an, langileak enpresaren
jakinarazpen bat jaso zuen. Jakinarazpenak
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adierazten zuenez, 2008ko uztailaren 12tik aurrera langilearekiko lan-harremana amaitzea
erabaki zuen enpresak. Arrazoi ekonomikoak
egongo lirateke lanpostu hori amortizatzeko
erabakiaren atzean (salmentek behera egitea, langileak soldata altuegia jasotzea, eta
abar). Enpresaren esanetan, giza baliabideak
berrantolatzea funtsezkoa da enpresarentzat,
eta, horrenbestez, prest dago langileari kalteordainak emateko (20 egun, lan egindako urte
bakoitzeko).
Langileak adierazi du demanda bat jarri nahi
duela lan-arloko jurisdikzioan, eta horren inguruko aholkua eskatu du Defentsa Erakundean.
Analisia/Erantzuna
Lehenik eta behin, langileari jakinarazi zaio
20 asteguneko epea duela kaleratze deuseza
edo bidegabea salatzeko. Demanda Lan Arloko Epaitegian jarri beharko du; baina, hori
egin aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko
Adiskidetze Zerbitzuan aurkeztu beharko du
nahitaezko demanda-agiria.
Bigarrenez, informazioa eskaini zaio Bilboko
Lan Arloko 4. Epaitegiaren epaiari buruz.
Defentsa Erakundetik jakinarazi zaio epaia
koherentea dela auzi-jartzaileak demandan
egindako eskaerarekin, nahiz eta epaiarekin
bat ez etorri langilea. Izan ere, koherentea
da garrantzi gutxikotzat hartzea langileak
ama-oporren ondoren bere lan-funtzioetan
izandako aldaketak. Hori dela eta, Defentsa
Erakunde honek uste du beste modu batera
egin behar zuela demanda langileak; hau
da, sexuagatiko bazterkeria izan behar luke
demandaren oinarria, alegia, haurra hartzeko
asmoagatik aldatzea lan-funtzioak.
Emakumeen eta gizon berdintasunerako
4/2005 Legearen arabera (otsailak 18), eta
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Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
antolaketa eta funtzionamendurako araudia
onartzen duen 119/2006 Dekretuaren arabera (ekainak 13), erakunde honek ezin du
esku hartu epai irmoa duten edo ebazpen
judizialaren zain dauden salaketetan. Halaber, lana eten behar du, baldin eta interesatuak demanda bat edo helegite bat jartzen
badu auzitegi arrunten batean edo Auzitegi
Konstituzionalean.
Enpresak lanetik bota izanarekin ados ez
dagoela eta (arrazoi objektiboengatik kaleratzea), informazioa eskaini zaio lan-arloko
jurisdikzioan demanda bat jartzeari buruz.
Jakinarazi zaio demandaren bidez sexuagatiko bazterkeria salatzea dela egokiena,
eta aipatzea langilearen amatasunak eragin
dituela aldaketa negatiboak beraren lanean
(funtzioak aldatzea lehenik, eta, ondoren,
haren lanpostua amortizatzea, eman dizkioten ardurak kentzen errazenak direlako
enpresaren zuzendaritza-organigraman).
Horrekin lotuta, hau dio martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoak, emakume eta
gizonen arteko benetako berdintasunerako Legeak: “Tratu batek emakumeari
kalte egiten badio, eta haurdunaldiarekin
edo amatasunarekin lotuta badago, sexuagatiko bazterkeria zuzena da”. Bestalde,
hau dio Lan Prozedurari buruzko Legeak:
“Kaleratzea deuseza izango da haren zioa
Konstituzioan eta legean aurreikusitako
diskriminazio-kausetariko bat baldin bada,
edo langilearen oinarrizko eskubideak eta
askatasun publikoak bortxatuz gertatu
bada”.
Hau dio 3/2007 Lege Organikoak itxuraz
legezko diren eta biktimarentzat frogatzen
zailak diren bazterkeria-egoerei buruz:
“Auzi-jartzaileak sexuagatiko bazterkeria
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salatzen duen prozeduretan, demandatuari
dagokio frogatzea ez dela bazterkeriarik
egon hartu dituen neurrietan, eta neurriok
ez direla neurriz kanpokoak izan”. Arau
horrek zigor-arloan bakarrik onartzen ditu
salbuespenak.
Bukatzeko, lege horren 13. artikuluak jasotzen duena jakinarazi zaio langileari: “Auzijartzaileak sexuagatiko bazterkeria salatzen
duen prozeduretan, organo judizialak txosten edo irizpen bat eska diezaieke eskumena duten organoei; betiere alde demandatzaileak hala eskatzen badu, eta organo
judizialak beharrezko ikusten badu”.
Prozesuan sexuagatiko bazterkeria iradokitzen bada, Defentsa Erakundeak eskumena izango du epaile edo auzitegiari irizpena
emateko. Emakume eta Gizonen arteko
Berdintasunerako 4/2005 Legeak ematen
dio eskumen hori Defentsa Erakundeari,
Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan
aritzeko.
C/40/2008 eskaera
Soldatapeko langile batek aholkua eskatu du bere laneko kontratu-harremanari
buruz eta errelebu-kontratuei buruz.
_______ andrea, garbiketako enpresa
bateko soldatapeko langilea (A), errelebukontratu batekin aritu da lanean azken bi
urteetan. Kontratua bukatzean, beste errelebu-kontratu bat egin diote bi urterako.
Kontratu berri horrekin, enpresako beste
langile bat (B) ordezkatuko du; azken horrek errelebu-kontratua izan du orain arte.
Orain, ordea, lanaldi osoko kontratua egin
diote bigarren langile horri (B). Defentsa
Erakundera etorri den langileak galdetu du
ea legezkoa den enpresaren jokabide hori.

Bestalde, alegatu du ez duela ez kontratuaren kopiarik ez jakinarazpenik jaso.
Analisia/Erantzuna
Jakinarazi zaio langile orok eskubidea duela lan-kontratuaren funtsezko elementuak
ezagutzeko eta haren kopia bat edukitzeko, eta hala jasotzen duela uztailaren 24ko
1659/1998 Errege Dekretuak. Aholkatu zaio
hitzez eskatzeko kopia hori enpresan. Ahoz
ukatuko balute, idatziz eskatzeko aholkatu
zaio. Horretarako, gutuna eta haren kopia
bat eraman beharko lituzke posta-bulegora, eta eskatu beharko luke zigilua jartzeko
bai bidaliko duen idazkiari, bai eta kopiari
ere. Modu horretan, jasota geratuko da eskaera egin dela eta noiz egin den. Halaber,
Enpleguko Institutu Nazionalean (INEM)
eska dezake kontratuaren kopia.
Enpresaburuak langileari jakinarazi behar dio zein diren kontratuaren funtsezko
elementuak eta zein lan-prestazioaren
baldintzak. Elementu eta baldintza horiek
ez badira lan-kontratuan idatzita agertzen
langileak izan ditzan, enpresaburuak eskuratu beharko dizkio idatziz. Bi hilabeteko
epean helarazi behar zaio informazio hori
langileari, lan-harremanaren lehen egunetik
kontatzen hasita. Testuak puntu hauek jaso
behar ditu:
a) Zein diren lan-kontratuaren aldeak.
b) Noiz hasten den lan-harremana, eta, aldi
baterako lana bada, noiz bukatuko den.
c) Enpresaren lan-egoitzaren helbidea eta
langileak bere zerbitzua eskainiko duen
lekuaren helbidea.
d) Zer kategoria edo lan-talde dagokion langileak beteko duen lanpostuari.
e) Zenbat izango den hasierako oinarrizko
soldata, eta zenbat soldata-osagarriak. f)
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Zenbatetik ordainduko zaion langileari.
f) Lanaldi arrunta zenbat ordukoa izango den
eta nola banatuko den.
g) Zenbat iraungo duten oporrek.
h) Kontratua amaitu nahi bada, zein aurreabisu-epe errespetatu behar dituzten bai
langileak eta bai enpresaburuak, edo nola
zehazten diren aurreabisu-epe horiek.
i) Zein den lan-harremanari dagokion hitzarmen kolektiboa.
e), f), g) eta h) epigrafeetako informazioa eskaintzeko, erreferentzia egin dakieke legexedapen, araudi edo hitzarmen kolektibo
aplikagarriei, betiere erreferentziak zehatzak eta konkretuak badira, eta dokumentuak eskura jartzen bazaizkio langileari.
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
ez dauka informaziorik ez kontratuaren
terminoei buruz, ez eta lan-harremanaren
gainerako baldintzei buruz ere; gainera,
enpresak ez dio laguntzen langileari dagozkion eskubideez baliatzen. Gauzak
horrela, lan-harremanaren terminoak argitu
eta irregulartasunak aurkitzeko, egokitzat
jotzen da Lan Ikuskaritzari egoeraren berri
ematea.
C/41/2008 eskaera
Etxe-zerbitzuko kontratua duten eta
amatasun-eskubidea baliatu nahi duten
langileen araubide juridikoa.
Etxe-zerbitzuko kontratua du langile batek
orain dela bost urtetik. Haurdun geratu nahi
zuela aipatu zuen lan egiten duen etxean.
Egun gutxiren buruan, kontratua deuseztatu zioten, eta kontraturik gabe lanean
jarraitu du egunean 3 orduz, astelehenetik
ostiralera. Informazio eske etorri den unean, 7
asteko dago haurdun, eta beldur da lanik gabe
geratuko ote den. Galdetu du zer amatasun-es-
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kubide duten etxe-zerbitzuko langileek.
Analisia/Erantzuna
Jakinarazi zaio abuztuaren 1eko 1424/1985
Errege Dekretuak arautzen duela etxe-zerbitzuko langileen lan-harremana. Gisa horretako prestazioak bereizita arautzen dira
“etxe-langileen araudi berezian”
Lehenik eta behin, nahiz eta oinarrizko
araudiak onartu lan-kontratuak idazteko
eskubidea, gauzak ez dira horrela etxe-langileen kasuan. 1424/1985 Errege Dekretuak
espresuki dio kasu horretan ez dela derrigorrezkoa idatzizko kontraturik egitea, ez
eta Enplegu Bulegoan jakinaraztea ere.
Bestalde, Errege Dekretu horren 4.2. artikuluak honako hau dio prestazioaren iraupenari buruz: “Ez denez idatzirik jasotzen
Langileen Estatutuak aurreikusten duen
iraupen edo modalitaterik, gisa horretako
lan-kontratuen iraupena urtebetekoa izango da, eta urtebeteka luzatzeko aukera
egongo da, baldin eta lehenago kontratua
amaitzen ez bada. Kontratua amaituz gero,
zazpi egun lehenago jakinarazi beharko
zaio langileari”.
Bigarren gaiari dagokionez, 16 asteko
ama-oporrak izateko eskubidea dute etxezerbitzuko langileek. 16 aste horietatik 6
haurra jaio eta gero baliatu behar dituzte,
nahitaez. Beste 10ak, berriz, nahi bezala bana
ditzake langileak, erditu aurretik zein ondoren,
edo aitarekin partekatuta; gainera, lanaldi
osoan edo murriztuan erabil ditzake; hori
bai, lanaldi murriztuan baliatzekotan, aldez
aurretik ados jarri beharko dute langileak eta
enplegu-emaileak.
Prestazio horretan, arautzeko oinarriaren %100
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jasotzen du langileak. Dena den, nahitaezkoa
da gutxienez 6 hilabetez (180) kotizatu izana,
ama-oporrak hartu aurreko bost urteetan.
Beraz, badirudi langileak arautzeko oinarriaren %100 jasotzeko eskubidea duela
ama-oporrak iraun bitartean. Izan ere, 5
urtez aritu da etxe horretan lanean, eta
kontratupean egon da urte horietatik 4tan,
gutxienez. Horrek esan nahi du enpleguemaileak 4 urtez ordaindu dituela Gizarte
Segurantzako kuotak.
Bukatzeko, jakinarazi zaio orain gutxiko epai
batzuek deuseztatu egin dituztela haurdun
dauden etxe-langileen kaleratzeak; haien
artean dago Madrilgo Erkidegoko Lan Arloko Epaitegiaren 178/2008 Epaia, apirilaren
16koa. Epai horien esanetan, gisa horretako
kaleratzeak baliogabetzat bakarrik har daitezke, nahiz eta 1424/1985 Errege Dekretuak
aukera hori ez jaso; izan ere, etxe-langileei
ere aplikatu behar zaizkie pertsona guztien
arteko berdintasunerako arauak.
C/47/2008 eskaera
Obrako kontratua amaitzea, haurdunaldi arriskutsua dela-eta ezgaitasun medikoa jaso ondoren.
Aholku eske etorri zaigun langilea aldi baterako laneko enpresa batek (ABLE) kontratatu zuen administrari laguntzaile moduan,
2007ko otsailaren 7tik obra amaitu arte.
2008ko apirilean, haurdun zegoela jakinarazi zuen ABLEan eta zerbitzuak eskaintzen dituen enpresan. Sendagilearen
agiria ere aurkeztu zuen; alegia, haurdunaldi arriskutsua zela berarena, erabateko
atsedena aholkatu ziola, eta, horregatik,
ezgai agiria eman ziola (2008ko apirilean).

2008ko ekainaren 3an, ABLEak telefonoz
jakinarazi zion 2008ko maiatzaren 30ean
bukatu zela obra. Egoera horren aurrean,
langileak adiskidetze-gutun bat bidali zion
ABLEari. Gutunean alegatu zuen ABLEak
ez zuela obra amaierako txostenik, eta,
horrenbestez, kaleratzea deusez moduan
hartzeko eta lanean berriro hartzeko eskatu
zion enpresari. 2008ko uztailaren 3an izan
zen adiskidetze-ekitaldia, eta argi geratu
zen kontratua arrazoitzen duen obra ez zela
bukatu. Horregatik, enpresak onartu egin
zuen _______ andrea lanean berriro hastea,
medikuaren senda-agiria jaso ondoren.
ABLEak ordezko langile bat hartu zuen
2008ko abuztuan, aholkua eskatu digun
langilearen postua betetzeko. 2008ko irailaren 9an, telefonoz deitu zion enpresak
_______ andreari, eta jakinarazi zion egun
horretan bertan (2008.09.09) bukatu zela
haren kontratua justifikatzen zuen obra.
Analisia/Erantzuna
Lehenik eta behin, langileari jakinarazi zaio
20 asteguneko epea duela kaleratze deuseza
edo bidegabea salatzeko, baldin eta ez badago ados enpresak lan-harremana amaitu
izanarekin. Demanda Lan Arloko Epaitegian
jarri beharko du; baina, hori egin aurretik,
Euskal Autonomia Erkidegoko Adiskidetze
Zerbitzuan aurkeztu beharko du nahitaezko
demanda-agiria.
Abenduaren 18ko 2720/1998 Errege Dekretuak Langileen Estatutuko (1/1995) Legegintzako Errege Dekretua) 15. artikulua garatzen
du, iraupen mugatuko kontratuei buruzkoa.
Honela definitzen du obrako edo zerbitzu
zehaztuko kontratua: “Obra bat egiteko edo
zerbitzu jakin batzuk eskaintzeko adosten den
kontratua da, eta berezko autonomia eta fun-
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tsezkoa du enpresaren jardueran. Kontratua
denbora mugatu baterako bada ere, ez du
iraupen jakinik”.
Kontratu mota horietan, argi eta garbi zehaztu behar da zein den egin beharreko obra
edo zerbitzua, eta, hori kontuan hartuta, kontratuak zenbat iraungo duen zehaztu behar
da. Kontratuko obra edo zerbitzua bukatzea
izango da kontratua amaitzearen arrazoia.
_______ andreak medikuak emandako
ezgai
agiria
du
2008ko
apiriletik,
haurdunaldiarekin lotutako arrazoiengatik.
ABLEak 2008ko irailaren 9an jakinarazi zion
telefonoz egun horretan bertan bukatu zela
haren kontratua justifikatzen zuen obra.
Horrenbestez, langileak galdetu du ea
horrelako jakinarazpen bat egitea zilegi ote
den, aldez aurretik abisurik eman gabe.
Horri dagokionez, honako hau jasotzen dute
bai 2720/1998 Errege Dekretuaren 8.3. artikuluak, bai eta Langileen Estatutuko 49.1.
artikuluko c) atalak ere: “Iraupen mugatuko
lan-kontratua urtebetetik gorakoa bada,
salaketa egiten duen aldeak gutxienez 15
egun lehenago jakinarazi beharko dio beste
aldeari kontratua amaitu dela”. Kontuan
hartzen badugu 2007ko otsailaren 7an hasi
zela kontratua, eta, beraz, urtebetetik gorako iraupena izan duela, garbi dago ABLEak
ez duela araua bete.
Bestalde, honako hau jasotzen du Langileen Estatutuko 55.5. artikuluko a) atalak:
“Deusezak izango dira kaleratzeak langilea
ondorengo egoeretakoren batean egonez
gero: amatasuna; haurdunaldiko arriskua;
edoskitzaroko arriskua; haurdunaldiak, erditzeak edo edoskitze naturalak sortutako
gaixotasunak; adopzioa edo harrera...”. Artikulu berean zehazten da arau hori aplikatu
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egingo dela “non eta ez den adierazten bidezkoa dela kontratua amaitzea, haurdunaldiarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik”
“Kaleratzea deuseza bada, berehala hartu
behar da lanean langilea, eta jaso gabeko
soldatak ordaindu behar zaizkio”.
Araudi horiek kontuan hartuz gero, pentsa
daiteke bidezkoa dela haurdun egonda ere
kontratua amaitzea, baldin eta benetan bukatu bada kontratua justifikatu zuen obra.
Hala ere, ezin dira alde batera utzi funtsezko bi elementu:
1. ABLEak ez duela bere betebeharra bete
eta ez diola aurrez langileari jakinarazi.
2. ABLEak lan-harremana amaitu dela jakinarazi diola langileari, baina ez diola justifikaziorik eman kontratua justifikatzen
duen obrari buruz.
Puntu horri loturik, interesgarria da erreferentzia egitea Konstituzio Auzitegiko Lehenengo
Salaren orain gutxiko epai bati (STC 74/2008,
ekainak 23). Epai horrek aurreko erabakiak
errepikatu baino ez ditu egiten, eta hau jasotzen du: “Frogatzen bada enpresaren erabaki batek oinarrizko eskubideei kalte egiten
diela, enpresaburuari dagokio egiaztatzea
bere erabakiaren atzean funtsezko arrazoiak
daudela, eta arrazoi horiek ez diotela kalterik egiten aipagai den eskubideari. Horretarako, langileak nahitaez aurkeztu beharko
ditu arrazoizko zantzuak enpresaren jokaerak
haren oinarrizko eskubidearen aurka doazela
frogatzeko. Langileak dagokiona frogatzen
badu, enpresaburuari dagokio frogatzea
bere jokabidearen oinarrian arrazoi errealak
daudela, eskubideak urratzearekin zerikusirik
ez dutenak”.
Langileak eskaini digun informazioa kontuan
hartuta, uste dugu bi puntuk adierazten
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dutela urratu egin dela sexuagatik baztertua
ez izateko eskubidea:
1) ABLEa aurretiaz saiatu izana lan-harremana amaitzen (haurdun zegoela jakinda),
nahiz eta, gero, adiskidetze-ekitaldian,
enpresa behartuta egon langilea berriro
ere hartzera, ezin izan baitzuen frogatu
kontratua justifikatzen zuen obra bukatu
egin zela.
2) 2008ko abuztuan ABLEak beste langile
bat hartu izana, aholku-eskatzaileak betetzen zituen funtzioen ardura hartzeko.
Aholkularitza bukatzeko, jakinarazi diogu
kexa bat jar dezakeela Defentsa Erakundean, ikerketa-prozesua azkartzeko. Horretarako, kexaren arrazoiak azaldu beharko
ditu, eta kasua argitzen lagunduko duten
ahalik eta dokumenturik gehien aurkeztu.
C/48/2008 eskaera
Amatasunagatik kaleratzea.
_______ jaunak adierazi du bere ezkontidea kaleratu egin dutela. _______ andreak
Bilboko _______ fundazio enpresan lan
egiten du, zuzendaritzako idazkari moduan.
Langileak eta haren nagusiak hitzez adostu
zuten langileak lanaldia murriztuko zuela
bere alaba jaioz geroztik (2008ko apirilaren
15a), eta 8:00etatik 15:00etara lan egingo
zuela lehenengo bi urteetan. Berez, 2008ko
irailaren 8an itzuli behar zuen lanera, amaoporrak, edoskitzeagatiko egunak eta urteko oporrak pasatu ondoren. Irailaren 2an,
enpresak _______ andreari jakinarazi zion
lanpostuak berregituratzen ari zirela, eta
bi aukera eskaini zizkion: kaleratzea, edo
beste enpresa bateko lanpostu bat hartzea.
Irailaren 9an, burofax bat jaso zuen langileak; hartan jartzen zuen enpresak beraren

zerbitzuei uko egingo ziela, langileak konfiantza-abusua izan zuelako enpresarekin,
eta haren kudeaketan akatsak aurkitu zituztelako langilea lanetik kanpo egon zen
aldian.
Analisia/Erantzuna
Lehenik eta behin, langileari jakinarazi zaio
20 asteguneko epea duela kaleratze baliogabea edo bidegabea salatzeko. Demanda
Lan Arloko Epaitegian jarri beharko du; baina, hori egin aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko Adiskidetze Zerbitzuan aurkeztu
beharko du nahitaezko demanda-agiria.
Bestalde, honako hau jasotzen du Langileen Estatutuko 55.5. artikuluko a) atalak:
“Deusezak izango dira kaleratzeak langilea
ondorengo egoeretakoren batean egonez
gero: amatasuna; haurdunaldiko arriskua;
edoskitzaroko arriskua; haurdunaldiak, erditzeak edo edoskitze naturalak sortutako
gaixotasunak; adopzioa edo harrera...”. Halaber, artikulu horretako c) atalak jasotzen du
kaleratzea deuseza izango dela baldin eta
“langilea lanera bueltatu ondoren kaleratzen
badute, hark amatasunagatik, adopzio edo
harreragatik edo aitatasunagatik kontratua
amaitu eta gero; betiere ez badira bederatzi
hilabetetik gora pasatu haurra jaio denetik,
edo adopzioan zein harreran hartu dutenetik”.
a) eta c) ataletan jasotako arauak zehaztuta
daude artikuluan; atalon arabera, arauak aplikatu egingo dira “non eta ez den adierazten
bidezkoa dela kontratua amaitzea, haurdunaldiarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik. Kaleratzea deuseza bada, berehala hartu
behar da lanean langilea, eta jaso gabeko
soldatak ordaindu behar zaizkio”.
Honako hau dio martxoaren 22ko Emakume
eta Gizonen arteko Egiazko Berdintasunera-
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ko 3/2007 Lege Organikoak: “Auzi-jartzaileak
sexuagatiko bazterkeria salatzen duen prozeduretan (sexuagatiko bazterkeria zuzena
izango da haurdunaldiarekin edo amatasunarekin lotutako emakumeen kontrako tratua), demandatuari dagokio frogatzea ez dela
bazterkeriarik egon hartu dituen neurrietan,
eta neurriok ez direla neurriz kanpokoak izan”
(arau horrek zigor-arloan bakarrik onartzen
ditu salbuespenak).
Puntu horri loturik, interesgarria da erreferentzia egitea Konstituzio Auzitegiko Lehenengo
Salaren orain gutxiko epai bati (STC 74/2008,
ekainak 23). Epai horrek aurreko erabakiak
errepikatu baino ez ditu egiten, eta hau jasotzen
du: “Frogatzen bada enpresaren erabaki batek
oinarrizko eskubideei kalte egiten diela, enpresaburuari dagokio egiaztatzea bere erabakiaren
atzean funtsezko arrazoiak daudela, eta arrazoi
horiek ez diotela kalterik egiten aipagai den
eskubideari. Horretarako, langileak nahitaez
aurkeztu beharko ditu arrazoizko zantzuak enpresaren jokaerak bere oinarrizko eskubidearen
aurka doazela frogatzeko. Langileak dagokiona
frogatzen badu, enpresariari dagokio frogatzea
bere jokabidearen oinarrian arrazoi errealak
daudela, eskubideak urratzearekin zerikusirik ez
dutenak”.
Langileak eskainitako informazioa kontuan
hartuta, jakinarazi diogu gertaera salatzeko hiru
bide dituela:
- Demanda bat jartzea Lan Arloko Epaitegian 20 eguneko epean, eta, hori egin
aurretik, nahitaezko demanda-agiria
aurkeztea Euskal Autonomia Erkidegoko
Adiskidetze Zerbitzuan. Demandan arrazoitu behar du deuseza dela kaleratzea;
izan ere, amatasunarekin lotuta, sexuagatiko bazterkerian oinarritzen da kaleratzea. Halaber, jakinarazi zaio auzi-jar-
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tzaileak sexuagatiko bazterkeria salatzen
duen prozeduretan, organo judizialak
txosten edo irizpen bat eska diezaiokeela
Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Defentsa Erakundeari; betiere
alderdi demandatzaileak hala eskatzen
badu, eta organo judizialak beharrezko
ikusten badu.
- Salaketa jartzea Lan Ikuskaritzan, kontratua amaitu delako sexuagatiko arrazoiengatik.
- Kexa bat aurkeztea Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Defentsa
Erakundean.
C/49/2008 eskaera
Soldatapeko langile baten edoskitzeeskubidea, haren neska-laguna langile
autonomoa izanda.
_______ andrea langile autonomoa da.
Urtarrilaren 31n erditu ondoren, derrigorrezko ama-oporrak izan zituen bi astez.
Gainerako asteak bikotekidearekin banatu
ditu. Orain, bikotekideak edoskitze-orduak
baliatzeko nahia agertu du, baina enpresak
erantzun dio ezin duela hori egin, haurraren
ama langile autonomoa delako.
Analisia/Erantzuna
Jakinarazi zaio Langileen Estatutuko 37.4
artikuluak zer jasotzen duen; hau da, emakume langileek ordubetez huts egin dezaketela lanera, haurrak 9 hilabete izan artean, eta ordu horiek bitan zatitu ditzakeela.
Emakumeak hala nahi badu, eskubide hori
alda dezake, eta ordu erdiz murriztu eguneko lanaldia, edo orduak pilatu eta lanegun
osoak murriztu. Eskubide hori aldatzeko,
dena den, hitzarmen kolektiboan jasotako
terminoak bete behar dira, edo, bestela,
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akordio bat egin behar da enpresaburuarekin, hitzarmen horretan oinarrituta.
Eskubide hori aitak zein amak balia dezakete, baldin eta biek lan egiten badute. Kasu
horretan, langileari dagokio edoskitze-baimenaren ordutegia zehaztea, bere lanaldi
arrunta kontuan hartuta.
Haurraren ama langile autonomoa izan edo
ez, bikotekideak baimen hori baliatzeko eskubidea izango du, baldin eta bera soldatapeko langilea bada Langileen Estatutuaren
aplikazio-eremuren batean.
C/50/2008 eskaera
Amak semearen edo alabaren jaiotzagatik bi eguneko baimena izateko eskubidea.
Ama langileak baimen hori eskatu du, bi
seme-alaben jaiotza dela eta. Enpresak
bi eskaerak atzera bota ditu, beste gurasoarentzat baino ez dela argudiatuta. Ea
amaren aurkako diskriminaziorik izan den
galdetu du.
Analisia/Erantzuna
Azaldu zaio Langileen Estatutuak baimen
hori aitari ematen diola; izan ere, ama langileak, amatasuna dela eta, kontratua 16 astez
eteteko eskubidea du, 48.4. artikuluari eta
bat datozen artikuluei jarraikiz, eta semealaben jaiotzagatiko bi eguneko baimenaren
iraupenarekin bat dator denboran.
Adierazi behar da, dena den, gizonezkoen
eta emakumezkoen arteko parekotasuna,
beren eskubideak onartzeko orduan, arrazoi
biologikoek zehazten dutela: besteak beste, haurdunaldiak, erditzeak eta edoskitze

naturalak bereizten dituzte gizonezkoak eta
emakumezkoak, eta ezinezko egiten dute
gizonak eta emakumeak berdin tratatzea.
Alderdi biologiko horiek direla eta, arlo juridikoan bestelako tratua izaten dute, baina,
nolanahi ere, berariaz dago debekatuta
emakumeei kontrako tratua ematea, haurdunaldia, erditzea eta edoskitzea direla eta.
Azken finean, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko tratu eta aukera berdinen
printzipioak eskatzen du inolako diskriminaziorik —zuzen zein zeharkakorik— ez izatea
sexuari eta, amatasunaren kasuan zehazki,
familiako betekizunak hartzeari eta egoera
zibilari dagokienez. Araubide juridikoko funtsezko printzipioa da hori eta, hala denez,
aintzat hartuko eta beteko da arau juridikoak
interpretatu eta aplikatzeko orduan. Horrenbestez, 3/2007 Lege Organikoak (2007ko
martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa) bere 8. artikuluan
argi eta garbi xedatzen duenaren arabera,
«diskriminazio zuzena da, sexu arrazoiak direla eta, emakumeei bestelako tratua ematea haurdunaldiari edo amatasunari loturiko
alderdietan».
Azkenik, esan behar da kasu bakoitzean aplikagarri diren lan-baldintzak arautzen dituen
hitzarmen kolektiboak indarrean den legedia
hobetu ahalko duela, baina ezingo ditu murriztu inoiz legez ezarritako eskubideak.
3/2007 Lege Organikoak sartutako aldaketen ostean, legediak ama langilea jo du
amatasunagatik kontratua eteteko eskubidea duen titular nagusitzat, baina aukera
ematen dio beste gurasoari ere eskubide
hori izan dezan, eskubide osagarri edo eratorri gisa. Hau da, ama hiltzen bada, amak
amatasunagatiko prestazioak jasotzeko
eskubiderik gabe lanean jarduten badu edo

95

amatasunagatiko asteak aitarekin partekatzen baditu izango du eskubide hori. Erditzea gertatzen denean, amatasunagatiko
etenaldiak ondoz ondoko 16 asteko iraupena izango du. Erditze multipleetan aldi hori
luzeagoa izango da; bi astez luzatuko da
seme edo alaba bakoitzeko, bigarren seme
edo alabatik aurrera. Etenaldia interesdunak nahi duen bezala banatuko da, betiere
sei asteak erditu eta ondorengoak badira.
Lege horrek edoskitze-baimeneko orduak
pilatzeko eskubideari loturiko beste berrikuntzaren bat ere sartu du. Interesdunari,
alegia, amari edo aitari, orduok nola pilatu
erabakitzeko aukera emango zaio. Eta oporrak hartzeko eskubidea onartzen da, baldin amatasunagatiko kontratu-etenaldiaren
barruan izan badira.
Halaber, aipatutako Legea 2007an onartu
zenetik, Langileen Estatutuak araututako
kontratua duten gurasoek elkarren segidako hamahiru eguneko kontratu-etena egiteko eskubidea dute haurra jaiotzeagatik,
adoptatzeagatik edo atosteagatik. Etenaldia luzatu ahalko da erditze, adopzio edo
atoste anitzak direnean: bi egunez luzatuko
da seme edo alaba bakoitzeko, bigarren
seme edo alabatik aurrera. 48.4 artikuluan
araututako amatasunagatiko atsedenaldia
modu partekatuan gozatzea alde batera
utzita, etete hori egiteko helburua da «familiako ardurak modu orekatuagoan bana
daitezen laguntzea».
C/51/2008 eskaera
Medikuaren bajak eta amatasun-bajak:
«lan-absentismo».
_______ andrea harremanetan jarri da Defentsa Erakundearekin, eta jarraian azaltzen
dugun egoerari buruzko aholkua eskatu du:
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Lanean diharduen enpresan, laneko bajaegoeretan pizgarriak modu arbitrario
samarrean kobratzen ziren, ez zegoelako
araututa. 2008. urtean, egoera hori aldatu
da. Lehenengo proiektuan ezarritakoaren
arabera, amatasun-baja hartuz gero, baja
eman ondorengo lehen hiruhilekoa kobratuko
zen. Baina, behin betiko proposamenean
xedatutakoan ez da inon berariaz aipatzen
amatasuna, eta beste kontzeptu bat sartu
da, alegia, «absentismoa». Horri jarraikiz,
«Hiruhileko batean 20. egunetik gorako
absentismoa gertatzen bada, hiruhilekoan
altan egondako denboraren proportzionala
den pizgarriaren zatia kobratuko da».
Kontsulta-egileak aurkeztu duen gaia da ea
medikuaren bajak eta amatasun-bajak «absentismo» kontzeptuaren barruan sartuko
liratekeen ala ez.
Analisia/Erantzuna
Gaixotasunagatiko eta amatasunagatiko
baja-aldia «absentismo»tzat jo daitekeen ala
ez galderari erantzute aldera, eta enpresan
onartutako 2008rako pizgarrien planari lotuta
(plan horretako 11. klausulan hau dago xedatuta: «Hiruhileko batean 20 egunetik gorako
absentismoa gertatzen bada, hiruhilekoan
altan egondako denboraren proportzionala
den pizgarriaren zatia kobratuko da»), jakinarazi zaio jurisprudentziak (besteak beste,
Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak berriki
eman duen 12/2007 sententzia) negoziazio
kolektiboaren esparruan pizgarriak sartzea
onartu duela lanera ez-agertzeko asmoa kentzeko tresna gisa. Hala egin du, jotzen duelako lanera ez-agertzeek, nahiz eta justifikatuta
izan (medikuaren bajak), zuzeneko eragina
dutela langileen produktibitate-indizeetan,
eta eragin kaltegarria sorraraz dezakeela
enpresan. Lanpostura sarriago joatearen
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eta banakako errendimendu handiagoaren
artean lotura dago. Hortaz, zilegi da langileen produktibitate handiago hori ordainduko
duen soldataren osagarria ezartzea. Soldataren osagarri hori Langileen Estatutuko 26.3.
artikuluan sar litekeen soldata-kontzeptua
da, artikulu horretan, egindako lanaren arabera soldataren osagarriak ezartzeko aukera
aurreikusten baita.
2008ko pizgarrien planari buruzko argibide-eskaerari erantzunez, pizgarrien planari egin dakiokeen lehenengo objekzioa da
enpresak aldebakarreko onarpena eman
diola. Legitimazio handiagoa izango luke
erabaki adostuaren emaitza izan balitz,
edo langileen ordezkariekin hitz egin izan
balitz. Zenbait sententziak (besteak beste,
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi
Nagusiaren 2004ko urtarrilaren 27koak) jo
dute enpresak pizgarrien planari aldebakarreko onarpena eman izanak funtsean
aldatzen dituela lan-baldintzak eta, hortaz, negoziatu eta bateratu egin beharko
litzatekeela langileekin edo haien ordezkariekin. Hau da, jotzen da ezin dela geratu
enpresaburuen erabakimen soilaren pean
negoziaketa-eremuko berezko mugak,
atalaseak eta ehunekoak dituen pizgarrien
sistema ezartzea.
Lehenengo zehaztasun hori eginda, eta
behin 2008ko pizgarrien plana aztertuta,
komeniko litzateke plan horretan «absentismo» kontzeptuaren definizioa jasotzea
edo, hala badagokio, zehaztea ea lanera
ez-agertzeen zein kasu sartuko liratekeen
absentismoan eta, beraz, zein «zigortuko»
liratekeen, pizgarria jasotzeko.
Azkenik, argitu behar da amatasun-bajak
ezin direla jo «absentismo»tzat, pizgarriak
jaso edo kobratzeko orduan. Pizgarrien

planen batek amatasun-bajak berariaz
joko balitu absentismotzat, edo horrelako
kasuetan aplikatuko balitu, ikerketa-prozedura bat hasi beharko litzateke, ea sexuagatiko diskriminazioa izan den argitzeko.
C/56/2008 eskaera
Alarguntza-pentsioak eta zeharkako
diskriminazioa.
_______ andreak informazioa eskatu du
alarguntza-pentsioetan sexuagatiko zeharkako diskriminazioa ote dagoen ebazteko errekurtso judizialik, herri-ekimenik
edo azterketarik egon den jakiteko. Izan
ere, alarguntza-pentsioek modu esanguratsuan murrizten dituzte familiaren dirusarrerak eta/edo eteten dituzte kotizaziopeko pentsioak (zehazki, Zahartzaro eta
Baliaezintasuneko Nahitaezko Sorospena),
bereziki garai hartan legez araututakoaren
arabera, lana utzi behar izan zuten emakumeen kasuan.
Analisia/Erantzuna
Azaldu zaio ez dagoela horren inguruan
herritarren elkarteren batek egindako jarduera ezagunik, eta kontsulta-gaiari dagokionez, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak, 4/2004
Legeko (2005eko uztailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa) 64.
f) artikulua betez, eskumena duela diskriminazioaren aurkako legedia eta jurisprudentzia aztertzeko eta legegintzako eta
legedia aldatzeko proposamenak egiteko.
Erakunde honi sexuagatiko ustezko zeharkako diskriminazioa sortzen duten gertakariak, jarduteak eta/edo araudia zein
diren azaltzeko eskaera-formularioa eran-
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tsi diogu. Halaber, adierazi diogu baldin
sexuagatiko jarduera diskriminatzaileetan
oinarritutako judizioko demanda jartzen
badu, organo judizialak, alderdi batek hala
eskatzen badu, Berdintasunerako Defentsa Erakundeari eska diezaiokeela txosten
edo irizpen espezializatua.
C/57/2008 eskaera
Enpresako
egitea.

Berdintasunerako

Plana

_______-ko enpresa-batzordeko kide den
_______-k informazioa eskatu du bere enpresako Berdintasunerako Plana egiteko.
Analisia/Erantzuna
Berdintasunerako planen definizioari, edukiei eta nahitaezkotasunari dagokienez,
3/2007 Lege Organikoak, 2007ko martxoaren 22koak, emakumeen eta gizonen arteko benetaztako berdintasunerakoak, 42.
artikulutik 49.era azaldutakoaren arabera,
lan-arloan tratu eta aukera berdinak errespetatzeko betebeharra dute enpresek.
Legean xedatutakoarekin bat, negoziazio
kolektiboaren bitartez, enpresek ekintza
positiboko neurriak ezarri ahalko dituzte,
bai eta berdintasunerako plana ere.
Enpresetako berdintasunerako planak
neurri ordenatuen multzoa dira. Neurriok
egoeraren diagnostikoa egin eta gero hartzen dira, eta enpresan emakume eta gizonen artean tratu eta aukera berdinak izatea
lortzeko eta sexuagatiko diskriminazioa
desagerrarazteko helburua izaten dute.
Berdintasunerako planek lortu nahi den
berdintasun-helburu zehatzak ezarri behar dituzte, bai eta jomuga horiek lortzeko
estrategiak eta jarduteak, eta emaitzen eta
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helburuen lorpenen jarraipena egiteko eta
emaitza eta lorpen horiek ebaluatzeko sistemak ere. Aipatutako planetan, besteak
beste, gai hauei buruzko neurriak jasoko
dira:
- Enplegua lortzea.
- Lanbide-sailkapena, sustapena eta prestakuntza.
- Ordainsariak.
- Lanaldiaren antolaketa, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasun-baldintzetan
lana, bizitza pertsonala eta familia bateratzeko.
- Sexu-jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren prebentzioa.
Emakumeen aldeko neurriak tratu berdinaren printzipioarekin bateragarri izan daitezen, baldintza hauek bete behar dituzte:
- Berariazko neurria izan behar du.
- Gizonen eta emakumeen artean izatezko
desberdintasunen bat dagoela egiaztatu
behar da.
- Tratu mesedegarriagoak zentzuz jo behar
du egoera zuzentzera.
- Neurriak aldi baterakoa edo iragankorra
izan behar du; neurriak egoerek irauten
duten bitartean aplikatuko dira.
- Tratu mesedegarriagoak edo tratu-desberdintasunak zentzuzkoa eta neurrikoa
izan behar du, jarritako helburua bete
dadin; alegia, desberdintasun-egoera
zuzen dadin. Konstituzio Auzitegiaren
186/2000 epaian (2000ko uztailaren
10ekoa) xedatutakoaren arabera, proportzionaltasun-judizioa aplikatu behar
da. Proportzionaltasun-judizioaren arabera: neurriak proposatutako helburua
betetzeko modukoa izan beharko du
(egokitasun-judizioa); beharrezko izan
behar du, alegia, xedea lortzeko, ez da
egongo bestelako neurri moderatuagorik
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(beharraren judizioa); hitz batez, neurriak
neurrizkoa edo orekatua izan behar du,
hau da, interes orokorrerako onura edo
abantaila gatazkan dauden bestelako
ondasun edo balioei egiten zaien kaltea
baino handiagoa izan behar da (proportzionaltasun-judizioa).
Berdintasunerako planetan enpresa osoa
barne hartu behar da, lantoki jakin batzuetarako egokitutako ekintza bereziak egon
badaitezke ere; eta gardentasun osoz ezarri
behar da, eta langileen legezko ordezkariek
—edo, halakorik ezean, langileek— planaren edukiari eta helburuen betetze-mailari
buruzko informazioa izango dutela bermatu
behar da.
Hitzarmen kolektiboetako batzorde paritarioek berdintasunerako planaren gaineko akordioen bilakaeraren jarraipena egin
ahalko dute, baina berariazko batzordea
ere ezar daiteke zeregin horretarako.
205 langile baino gehiago duten enpresa
guztiek nahitaez egin eta aplikatu behar dute
berdintasunerako plana eta, era berean, plan
hori negoziatu egin beharko da. Halaber, berdintasunerako plana izatera behartuta daude
hala xedatzen duen hitzarmen kolektiboa
duten enpresak, bai eta lan-administrazioko
agintaritzaren zehapen-prozeduraren batean
xedatutakoaren arabera hala egin behar dutenak ere. Gainerako enpresentzat borondatezkoa izango da.
Enpresetan berdintasunerako planak
egin eta aplikatzeko betebeharra betetzen ez bada, enpresak zigortu egingo
dira, Lan-arloko arau-hauste eta zehapenei buruzko legeko 12. artikulua oinarri hartuta (3/2007 Legeko hamalaugarren xedapen gehigarriak sartua).

Enpresan berdintasunerako plana egiten
hasteko dauden baliabideei dagokienez,
enpresak askotariko baliabideak izango
ditu eskura, bere berdintasunerako planaren definizioa egiteko: dokumentubaliabideak, aholkularitzako enpresa
homologatuak, prestakuntza espezializatua eta diru-laguntzetarako deialdiak.
Berdintasunerako Ministerioaren webgunean eskuragarri daude berriki argitaratu diren eskuliburuak, enpresetan berdintasunerako planak egiteari
buruzkoak. Hain zuzen, bi eskuliburu
hauek: Manual para elaborar un Plan
de Igualdad en la Empresa. Aspectos
Básicos;http://www.migualdad.es/mujer/
novedades/docs/Plan%20Igualdad%20
en%20empresa.pdf. Orientaciones para
negociar Medidas y Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en las empresas:
http://www.migualdad.es/mujer/public acione s /doc s /G uia s%20 or ie ntacio nes%20planes%20igualdad%20empresas.pdf.
Halaber, Emakunde-Emakumearen Euskal Institutuaren webgunean dokumentu
interesgarriak daude ikusgai, “Aukera
Berdintasuna Erakundeetan” atalaren
barruko “Egindako jarduerak” azpiatalean, “Enpresa-arteko lanerako sarea”
zatian; eta, zehatzago, aholkularitzako
enpresa homologatuen zerrenda ere
eskuragarri dago: http://www.emakunde.
es/indice_c.htm.
Orobat, aurrekontu publikoetan berariazko partida ekonomikoak daude,
enpresei berdintasunerako planak egin
eta aplikatzen laguntzeko, bai estatuan (2008/06/13 Ebazpena, borondatez
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berdintasunerako plana egingo duten
enpresentzat), bai autonomia-erkidegoan (diagnostikoa egiteko aholkularitzako
enpresa homologatuak kontratatzeko).
Halaber, Euskal Herriko Unibertsitateak, une honetan, on-line egiteko prestakuntza-ikastaroa eskaintzen du, eta
ikastaro hori egiteko ez da beharrezkoa unibertsitateko ikasketak eginda
izatea: www.planesdeigualdad.net.
C/58/2008 eskaera
Eskubide eta baimen ordainduak, nazioarteko adopzioak egiteko.
Besteren konturako langile den _______
andreak, Errusian bi adingabe adoptatzeko izapidetze-prozesuan izan behar
dituen eskubide eta baimen ordainduei
buruzko informazioa eskatu du, eta adierazi du Errusian haurrak adoptatzeko izapideak egiteko hainbat bidaia egin behar
direla hara.
Analisia/Erantzuna
Indarrean den araudian xedatutakoaren
arabera, amatasun biologikoaren antzeko
egoera babestua da adopzioa. Indarrean
den legedia hobetuko duen berezko hitzarmen kolektiborik egon ezik, Langileen
Estatutuko 48. artikuluko 4. eta 5. paragrafoetan xedatutakoa aplikatuko zaie
besteren konturako langileei (paragrafo
horiek aldatu egin ditu 3/2007 Lege Organikoak, martxoaren 22koak, emakumeen
eta gizonen arteko benetazko berdintasunerakoak, bere 11. Xedapen Gehigarrian).
Berez, amatasunagatiko prestazioa hasitzat
jotzen da adopzioa egin dela adierazten duen
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ebazpen judiziala egiten den egunean. Hala
ere, aldez aurretik gurasoek adoptatuko duten
adingabea bizi den herrialdera joan behar
badute, adopzioa egin dela adierazten duen
ebazpen judiziala baino lau aste lehenago
hasi ahalko da baimena. Adingabea dagoen
herrialdera joateko beharra gurasoen bizileku
den autonomia erkidegoan nazioarteko
adopzioak kudeatzen dituen organo eskudunak
egiaztatu beharko du.
Amatasunagatiko prestazioa eten egingo da, baldin eta lau asteko epea bete
ondoren, adopzioa egintzat jotzeko
dokumentu egokiak aurkeztu ez badira.
Horrelakoetan, atsedenaldiaren hasiera-data modu malguagoan zehazten da,
nazioarteko adopzioak konplexuak izan
daitezkeelako. Hortaz, aukera ematen
zaio langileari bidaiaren hasieraren eta
adopzioaren artean izango den data
bat aukeratzeko. Orobat, prestazioaren
eragin ekonomikoak atzeratu daitezke
atsedenaldia benetan hasten den arte,
atsedenaldia gertaera eragilea baino
geroago hasten bada, betiere hori egiaztatuko duten inguruabarrak behar
bezala ziurtatzen direnean (epaiaren
data, atzerrirako bidaia, adingabea
ematea, bisa-espedientea, Espainiara
itzultzea eta abar).
Atsedenaldiak etenik gabeko 16 asteko
iraupena izango du, adopzioa egin dela
adierazten duen ebazpen judiziala egiten
denetik hasita. Adopzio multipleetan,
atsedenaldia bi astez luzatuko da seme
eta/edo alaba bakoitzeko, bigarren seme
edo alabatik aurrera.
Amak eta aitak biek lan egiten badute,
atsedenaldia beraiek aukeratuko duten
moduan izango dute, biek batera edo elkarren
segidan, baina etenik gabeko aldiak izan behar
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dute, eta aipatutako mugen barruan.
Amatasunagatiko prestazioa jasotzeko
eskubidea izateko, adingabeak sei urtetik
beherakoak izan beharko dira, edo sei eta 18 urte
arteko minusbaliatuak (% 33ko elbarritasuna
edo handiagoa dutela egiaztatu beharko da),
edo, beren inguruabar edo esperientziak direla
eta, edo atzerritik datozelako, gizartean eta
familian sartzeko zailtasun bereziak dituzten
adingabeak. Autonomia erkidego bakoitzean
organo eskudunak egiaztatuko ditu inguruabar
horiek.
Langileen Estatutuko 48 bis artikuluak (legetestura 3/2007 Lege Organikoak sartua)
arautzen du aitatasunagatiko kontratuaren
etetea, amatasun-baimena partekatuta
hartzearen bestelako baimen gisa. Baimen
berri hori Legeak bizitza pertsonala, familia
eta lana bateratzen laguntzeko ezarri duen
neurririk berritzaileena da. Aitatasunagatik,
guztira, 15 eguneko baimena ezarri da
(lehendik hartzeko eskubidea zuen bi egunak
eta orain onartu diren 13 egunak). Baimena
bi egunez luzatuko da seme edo alaba
bakoitzeko, bigarren seme edo alabatik
aurrera. Adopzioetan, guraso bati bakarrik
dagokio baimena. Gurasoek erabaki ahalko
dute bietako nork hartuko duen.

Nazioarteko adopzioetarako eta estatu barruko adopzioetarako baldintza berak daude
ezarrita. Hala ere, adingabearen jatorrizko
herrialdeak bere baldintzak ezarriko ditu, eta
horiek ere bete behar dira.
Nazioartean
adoptatzeko
prozesuak
konplexuak eta garestiak diren arren, lanarloko legeriak ez ditu jotzen baimen ordaindutzat, salbu amatasun-prestazioa.
Prestazio hori adopzioa egin dela dioen
ebazpen judiziala baino lau aste lehenago har daiteke, nazioarteko adopzioetan.
Aurrerapen hori egiten denean, gerta daiteke adopzioa eten eta azkenean adopzio-prozesua ez bukatzea. Hori gertatzen
bada, bertan behera geratuko da, baina
langilearentzat ez du bestelako kontrako
ondoriorik izango, asmo txar edo iruzurrik
tartean izan ez bada, behintzat.
Adoptatzaile espainiarrak atzerrian egiten
badu adopzioa, adopzioak Espainian onartzen denean izango du eragina. Alegia,
erakunde arduradunak elkarbizitzaren egiaztagiria egiten duenean, adingabea Gizarte
Segurantzako kartilan inskribatzeko. Orduan,
Familia Epaitegian izapideak hasiko dira,
adopzioa Espainian ere onar dadin.
b) KEXAK

Baimenaz etenik gabe gozatu ahalko da
lehendik bi egunekoa den jaiotza-, adopzioedo atospen-baimena (edo ezarritako
horren hobekuntza) bukatzen denetik
amatasunagatiko baimena bukatzen den arte,
edo amatasun baimena bukatu eta berehala.
Lanaldi partzialean lan egiteko aukera ere
izango da (% 50, gutxienez), enpresarekin
aurrez hala hitzartuta, arauz zehaztuko diren
baldintzetan.

Epigrafe honetan (17. irudia), Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundean 2008ko ekitaldian aurkeztutako
kexak adierazi dira; horiez gain, 2007. urtean
erregistratu arren, ekitaldi honetan aztertu
eta ikertu den kexa bat ere sartu da.
Hurrengo orrietan, herritarrek azaldutako arazoen eta izapidetzeko onartu ez
diren kexekin lotutako edukiak azaldu
dira soilik, bai eta Berdintasunerako De-
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17. irudia, Defentsa Erakundean aztertutako kexak (n=17)
ESPEDIENTE ZK.

ONARTU GABEKO KEXEN ARRAZOIAK

Q/02/2008

Alarde mistoan parte hartzen duten familiarrak dituen ikasle bati
ikastetxe publiko bateko irakasle batek ustez egindako jazarpena.

Q/03/2008

Udalerriko alkateak alarde mistoaren publizitatea herriko festen gitarauan
ez sartzeko agindua ematea.
Arartekoaren Erakundera deribatu da.

Q/15/2008

Alabaren guraso-ahal partekatua duen gizon banandu batek Babes
Ofizialeko Etxea eskuratzeko izangaien zerrendan “guraso bakarreko
familien” kupoan sartzea eskatu du.

ESPEDIENTE ZK

IKERTU GABEKO KEXEN ARRAZOIAK

Q/14/2008

Lankide batek Ertzaintzako funtzionario bati ustez egindako jazarpen sexista.
Konpontzeko bidea kudeatu dute.

Q/19/2008

Legezko zaintza dela-eta eszedentzian dagoen langile bati berriro
bere lanean hastea ukatu diote, eta borondatezko eszedentziatzat
hartu dute.
Aldeko ebazpena aurretiazko eginbideen fasean.

Q/65/2008
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Eskola praktikoak egiten ari zirela, autoeskolako irakasle batek ustez
emandako tratu iraingarria eta diskriminatzailea.
Onargarritasuna aztertzeko fasean dago.

ESPEDIENTE ZK.

IKERTUTAKO KEXEN ARRAZOIAK

Q/48/2007

Legezko zaintza dela-eta kooperatibako bazkide batek lanaldia
laburtzeko proposatutako ordutegi-zehaztapenari Eroski, S.Coop
kontsumo-kooperatibak emandako ezetza.

Q/01/2008

Legezko zaintza dela-eta kooperatibako bazkide batek lanaldia
laburtzeko proposatutako ordutegi-zehaztapenari Eroski, S.Coop
kontsumo-kooperatibak emandako ezetza.
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Q/06/2008

Ciudad de Vitoria hoteleko langile bati goragoko organoak ustez
egindako sexu-jazarpena.

Q/09/2008

Viajes Marsans enpresaren fideltasun-neurria, amatasun-baja amaitu
ondoren lanaldi osoan hasten diren emakume langileei, eta ez gizonei,
pizgarriak emateko dena.

Q/31/2008

Casesa (Castellana de Seguridad SA) enpresak bizkartzain pribatu
baten posturako lanbide-sustapenean ustez egindako diskriminazioa.

Q/46/2008

Larrazubiko “Txoko-Eder” Gastronomia eta Aisialdiko Elkartean –50
gizonez eta emakumerik gabe osatua– eskubidezko bazkidetzat
sartzeari emandako ezetza. Ikerketa guztiz oztopatu dutela-eta, kexa
zehapen-espedientearen instrukzioa egiteko igorri da.

Q/52/2008

Berdintasunerako Defentsa Erakundearen esku-hartzearen ondorioz haurdun
zegoen emakume bati kontratua eteteko erabakia enpresak berraztertu eta
gero, langilearen aurka hartutako errepresaliazko jarrera.
Ikerketa-fasean dago.

Q/53/2008

Urrezko Polizaren asegurua duen eta bakarrik dagoen emakume bati
Igualatorio Medico Quirurgico S.A.k laguntza bidezko ugalketaren
zerbitzua ez ematea, polizak zerbitzu hori emateko baldintzen artean
bikoteko bi kideak aseguratuta egotea arautzen duelako.

Q/59/2008

Legezko zaintza dela-eta langileak bere lanaldi arruntaren baitan lanaldia
laburtzeko proposatutako ordutegi-zehaztapenari DHL Express Araba
Spain S.L. enpresak emandako ezetza.
Etenda dago demanda judizial bat jarri delako.
Enpresaren aldeko erantzuna adiskidetze-ekitaldian.

Q/63/2008

Ekitaldiak koordinatzeko lanposturako hautaketa-fasean profesional bat
onartzeari dagokionez Horizon Venture Global S.L. enpresak emandako
ezetza, gizonezko bat aurkitu nahi zutela-eta. Eskaera Emakundera bidali
da, ikerketa guztiz oztopatzeagatik zehapen-espedientearen instrukzioa
egin dezaten.
Lan Ikuskaritzara bidali dute beharrezko diren egintzak burutu ditzaten.

Q/64/2008

Pedro Mora Estilistas S.L. enpresan, proba-aldia amaitu eta gero
haurdun dagoen langile bati kontratua etetea. Etenda dago demanda
judizial bat jarri delako.
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fentsa Erakundeak ikerkuntza-prozedura
bat hastea beharrezko izan ez diren kasuak ere.
Q/02/2008 eskaera
Alarde mistoan parte hartzen duten
familiarrak dituen ikasle bati ikastetxe
publiko bateko irakasle batek ustez
egindako jazarpena.
_______ jaunak ikastetxe publiko bateko
irakasle baten aurkako kexa idatzi bat bidali dio Defentsa Erakundeari, ikasle baten
familiak alarde mistoan parte hartzearekin
lotutako arrazoi subjektiboak direla-eta
ikasle horri ustez egindako jazarpenagatik. Era berean, gaineratu du Hezkuntza
Ordezkaritzari eta Arartekoari jakinarazi
diela.
Analisia/Erantzuna
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak ebatzi du
kexa izapidetzeko ez onartzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 70.5
g) artikuluari jarraiki gaia ez baitagokio
bere eskumen-esparruari.
Q/03/2008 eskaera
Udalerriko alkateak alarde mistoaren
publizitatea herriko festen egitarauan
ez sartzeko agindua ematea.
_______ jaunak, Irungo _______ elkarteko
idazkariak, idatzizko kexa hau bidali dio
Defentsa Erakundeari, publizitate-agentzia
bati enkargatu zaion festetako egitarau
ofizialean alarde mistoaren publizitatea
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sartzea eragotziz udalerriko alkateak hartu
duen jarrera dela-eta; era berean, eskatu
du Defentsa Erakundeak udal-zinegotziarekin bitartekari-lanak egin ditzala, egoera
hori berriro errepika ez dadin.
Analisia/Erantzuna
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak ebatzi du kexa
izapidetzeko ez onartzea, administrazio
publikoarekin lotuta dagoen gai bat delako. Horrenbestez, 4/2005 Legearen 70.5
g) artikuluari jarraiki, gai hori Arartekoaren
erakundeari bidali dio.
Q/15/2008 eskaera
Alabaren guraso-ahal partekatua duen
gizon banandu batek Babes Oﬁzialeko
Etxea eskuratzeko izangaien zerrendan
“guraso bakarreko familien” kupoan
sartzea eskatu du.
_______ jaunak, demandatzaile eta BOEa
eskuratzeko zozketetako parte-hartzaile
denak, “guraso bakarreko familien” zerrendan sartzea eskatu du, alaba bat duen
aita banandua izanik eta orain dela bi urtetik ondasun higiezinik gabe egonik, horretarako eskatzen diren baldintzak betetzen
dituela uste baitu. Halaber, gaineratu du
Arartekoari egoeraren berri eman diola.
Analisia/Erantzuna
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak ebatzi du kexa
izapidetzeko ez onartzea, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legearen 70.5 g) artikuluari jarraiki
ez baitagokio bere eskumen-esparruari.

Urteko Txostena 2008
Era berean, jakinarazi zaio Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaien Sailari dagokiola Etxebiden Babes Ofizialeko
Etxea lortzeko bete behar diren baldintzak
erregulatzea, eta, beraz, lehenik eta behin
erakunde horretara jo behar duela.
Q/14/2008 eskaera
Lankide batek Ertzaintzako funtzionario
bati ustez egindako jazarpen sexista.
_______ andreak, Ertzaintzako funtzionarioak, Berdintasunerako Defentsa Erakundera jo du Arartekoak bidalita, prestakuntza-programa batean ustez jasandako
jazarpen sexista bat salatzeko; gainera,
egoera horren ondorioz, bere lanbide-sustapena zaildu da.
Analisia/Erantzuna
Erakunde publiko batean ustez gertatutako jazarpen sexista zela-eta aurkeztu
zuten kexaren onargarritasuna aztertzeko
fasean, Defentsa Erakundeak ebatzi zuen,
Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoari gaiari buruz eskatutako txosten
teknikoa oinarri hartuta, kasuaren ikerketa izapidetzeko onartzeari edo ez onartzeari dagokionez erabakirik ez hartzea,
119/2006 Dekretuan horri dagokionez
dauden mugak aipatuz.
4/2005 Legearen d) ataleko 64.2. artikuluaren arabera, Defentsa Erakundearen
eskumenekoa da “jazarpen sexistako kasuak errazago konpontzeko bidea” ezartzea. Horrenbestez, espedientearen kopia
Ertzaintzaren Zuzendaritzara bidali da,
kasua argitzeko beharrezko diren ikerketa
guztiak egin ditzaten. Zuzendaritza horrek

erantzun duenez, jada hasi dira kasua erakunde horren baitan ikertzen.
Gero, entitate horrek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeari jakinarazi zion interesdunak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuela,
honako hau adieraziz: “aipatutako 4/2005
Legearen 65.1. artikuluaren arabera, Defendatzaileak ez ditu banan-banan aztertuko
pertsonen intimitateari dagozkion kexak,
ez eta jada epai irmo bidez erabaki direnak
edo epaileak oraindik ebazteke dituenak
ere. Era berean, edozein ikerketa bertan
behera geldituko da interesatuak auzitegi
arruntetan edo Konstituzio Auzitegian salaketa edo errekurtsoa aurkezten badu”.
Q/19/2008 eskaera
Legezko zaintza dela-eta eszedentzian
dagoen langile bati berriro bere lanean
hastea ukatu diote, eta borondatezko
eszedentziatzat hartu dute.
_______ andrea, Vitoria-Gasteizko saltoki
batean saltzaile-laguntzailearen lan-kategoria duen ama langilea. Amatasun-baja
eta haur txikia zaintzeko hartutako hiru
hilabeteko eszedentzia amaitu eta gero
berriro lanean hasteko lantokira joan zenean jakinarazi zioten une horretan ez zutela
beretzat egokia zen lanpostu hutsik, eta,
horrenbestez, lanpostu bat hutsik geratu arte edo langileren bat behar izan
arte itxaron beharko zuela. Era berean,
borondatezko eszedentziari buruzko
zenbait artikuluren enuntziatuen kopiak
eman zizkioten. Hori guztia dela-eta, interesdunak Defentsa Erakundera jo du,
dituen eskubideak jakiteko eta gai hori
konpondu ahal izateko.
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Analisia/Erantzuna
Langileen Estatutuari buruzko Legearen
46.3. artikuluaren arabera, “seme-alabaren bat zaintzeko eszedentzia hartzen
duen orok bere lanpostua gordeta izango
du lehenengo urtean. Epe hori amaitzean,
lanpostuaren gordetzea lanbide-talde edo
lanbide-kategoria bereko lanpostu batera
mugatuko da”.
Indarrean dagoen araudia aztertuz, argi
dago langileak eskubidea duela bere lehengo lanpostura bueltatzeko, haurra zaintzeko
hartutako eszedentzia hiru hilabetekoa izan
baitzen; gainera, eszedentzia urtebete baino
luzeagoa izan balitz ere, enpresariak derrigorrean onartu beharko zuen langilea, nahiz
eta azken kasu horretan erreserba ez zen
lanpostura mugatuko, baizik eta lanbide-talde edo lanbide-kategoria bereko beste postu
batera.
Aztertu den sexuagatiko zuzeneko diskriminazio horri dagokionez, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundea saltoki
horri aholku ematen dion gestoriako langileekin
harremanetan jarri da egoeraren berri eman eta
seme-alaba baten zaintzarako amatasun-es-

zedentzia borondatezko eszedentziatzat hartuz
enpresa aholkatzean egindako “hutsa” azaltzeko. Hurrengo egunean, lehenengo orduan,
_______ andreak Defentsa Erakundeari jakinarazi zion lehengo lanpostuan hasi zela berriro,
eta gaian izandako esku-hartzea eskertu zion.
Horrenbestez, kexa honetan azaldutako arazoa
aurretiazko eginbideen fasean konpondu da.
Q/65/2008 eskaera
Klase praktikoak egiten ari zirela, autoeskolako irakasle batek ustez emandako
tratu iraingarria eta diskriminatzailea.
Urteko Txosten hau amaitzean, eskaera hori
aurretiazko eginbideen fasean zegoen, onartu edo ez aztertzeko.
C) SALAKETAK
Behean, 18. irudian, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
2008an aztertutako salaketak zerrendatu dira.
Segidan, herritarrek mahaigaineratu eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundean izapidetzeko onartu ez diren salaketekin lotuta dauden arazoen edukiak soilik
azaldu dira.

18. irudia, salaketak (n=15)
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ESPEDIENTE ZK.

IZAPIDETZEKO ONARTU EZ DIREN SALAKETEN ARRAZOIA

D/10/2008

Garraio publikoaren zerbitzu batean haur batentzako aulkia kobratzea.
Arartekoaren Erakundera deribatu da.

D/11/2008

Sortu berri den Merkataritza Behatoki bateko batzordea osatzea.
Arartekoaren Erakundera deribatu da.

Urteko Txostena 2008
D/12/2008

Merkataritza-gune handi batean, haurren pixoihalak aldatzeko lekua
emakumeen bainugelan soilik egotea. Aurretiko eginbideak burutu eta
gero, ez da berretsi salaketa-gai den informazioa.

D/13/2008

Egunkari digital batean zabaldutako jakinarazpen baten eduki
matxista.
Arartekoaren Erakundera deribatu da.

D/54/2008

Enplegua lortzeari eta lanbide-sustapenari dagokienez, sexuagatiko
diskriminazioa emakumeengan. Ezezaguna.

D/55/2008

Sexuagatiko diskriminazioa enplegua lortzeari dagokionez.
Ez dago behar beste informazio.

D/66/2008

Jostailuen publizitate-artikulu baten eduki sexista.
Espainiako Gobernuaren Emakumearen Institutura bideratu da.

ESPEDIENTE ZK.

IKERTU DEN SALAKETAREN ARRAZOIA

D/05/2008

Faes Farma S.A. enpresako lanpostu baterako gizonezko hautagaiak
eskatzea.

D/35/2008

Deia egunkarian
iragarkiak.

D/42/2008

El Diario Vasco egunkarian argitaratutako kontaktuen eta sexu-zerbitzuen
iragarkiak.

D/43/2008

El Correon argitaratutako kontaktuen eta sexu-zerbitzuen iragarkiak.

D/44/2008

Diario de Noticias de Álava egunkarian argitaratutako kontaktuen eta
sexu-zerbitzuen iragarkiak.

argitaratutako

kontaktuen

eta

sexu-zerbitzuen
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D/45/2008

Noticias de Gipuzkoa egunkarian argitaratutako kontaktuen eta sexuzerbitzuen iragarkiak.

D/60/2008

43. 2008ko Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka iragartzeko
kartelean emakumeak ikusiezin bihurtzea.

D/61/2008

Kalexka Gizarte-hezkuntzazko Esku-hartzerako Elkarteak hiru gizartehezitzaileren posturako gizonentzat soilik egindako lan-eskaintza.

D/10/2008 eskaera
Garraio publikoko zerbitzu batean haur batentzako aulkia kobratzea.
_______ andreak galdetu du ea _______ enpresaren funikular-zerbitzuan haurren aulkietarako
ezarritako tarifek sexuagatiko diskriminazioa
eragiten duten.
Analisia/Erantzuna
Salaketa hori tramitera onartzeko azterketa-fasean, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak egiaztatu du titulartasun publikoko garraio-zerbitzu
bat dela, _______ Udalaren merkataritza-sozietate bat, zehazki; hain zuzen, udal horretan ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek osatutako
Administrazio Kontseilu batek zuzentzen du, eta
Batzorde Nagusia udaleko udalbatza da.
4/2005 Legearen 70.5 g) artikuluari jarraiki, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak ez du eskumenik salaketa horretan
aurkeztu den sexuagatiko diskriminazioaren ustezko kasua aztertzeko, eta, horrenbestez, Arartekora deribatu du.
D/11/2008 eskaera
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Sortu berri den Merkataritza Behatoki
bateko batzordea osatzea.
_______ andreak azaldu du prentsaren
bidez izan duela _______ Merkataritza
Behatokiaren sorreraren berri; hain zuzen,
batzordearen argazkian gizonak soilik
ageri dira, eta, horrenbestez, galdetu du
ea osaera horrek sexuagatiko diskriminazioa eragiten duen.
Analisia/Erantzuna
Salaketa hori izapidetzeko onartu edo ez
aztertzeko fasean, Defentsa Erakundeak
egiaztatu ahal izan du titulartasun publikoko erakunde bat dela; zehazki, merkataritza-gaien kontsultarako, aholkularitzarako eta lankidetzarako sortu duten
organo bat da, erakunde publiko bati
atxikia eta Dekretu bidez arautua.
Beraz, 4/2005 Legearen 70.5 g) artikuluari jarraiki, Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak ez du eskumenik salaketa
hori ikertzen hasteko, eta Arartekoaren
erakundera deribatu du.

Urteko Txostena 2008
D/12/2008 eskaera
Merkataritza-gune handi batean, haurren pixoihalak aldatzeko lekua emakumeen komunean soilik egotea.
_______ jaunak salatu du merkataritzagune handi batean haurrak aldatzeko gunera sartu eta bere haurrari arreta eman
ahal izateko emakumeen komunera joan
behar izaten duela.
Analisia/Erantzuna
Salaketaren onargarritasuna aztertzeko fasean, salaketa hori egiaztatzeko,
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
aipatutako merkataritza-guneari informazioa eskatu zion. Gune horretako Zuzendaritzak jakinarazi zuen merkataritza-gunean haurren pixoihalak aldatzeko hiru
gune zeudela: bi bigarren solairuko eta
kafetegiko emakumeen komunetan, eta
hirugarrena lehen solairuko minusbaliatuen komunean; azken hori, hain zuzen, gizonek nahiz emakumeek erabil dezakete.
Hori dela-eta, Erakunde honek erabaki
du eskaera hori ikertzeko prozedura ez
hastea; horrez gain, Defentsa Erakundeak gaineratu du haurrak leku publikoetan
eta pribatuetan aldatzeari dagokienez ez
dagoela bitartekoak izatea arautzen duen
legerik.

dio _______ jaunak jarritako salaketa; salaketa hori, hain zuen, _______ Udaleko
Bozeramaileen Batzordeak kaleratutako
komunikatuari buruz _______ egunkariaren edizio digitalean argitaratu zuten “Matones de Barrio, sin pelotas” testuagatik
jarri zuen, eduki matxista zuela-eta.
Analisia/Erantzuna
Onargarritasuna aztertzeko fasean, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak informazioa eskatu zion testua idatzi zuen
pertsonari, aipuaren jatorria nahiz iturria
eta, aldi berean, informazioa eman zuen
agentzia ezagutzeko. Erakunde honi jakinarazi zitzaion “matones sin pelotas”
adierazpena alkateak egin zuela, eta ez
Bozeramaileen Batzordeak, ez eta albistea idatzi zuen kazetariak ere. Horrenbestez, ondorioztatu da aipatutako salaketak
erreferentzia egiten dion gaia adierazpen
publiko horiek egin zituen kargu publikoaren erantzukizuna dela.
Beraz, 4/2005 Legearen 70.5 g) artikuluari
jarraiki, Erakunde honek ez du eskumenik
salaketa hori ikertzen hasteko, eta Arartekoaren erakundera bidali du.
D/54/2008 eskaera
Enplegua lortzeari eta lanbide-sustapenari dagokienez, sexuagatiko diskriminazioa emakumeengan.

D/13/2008 eskaera
Egunkari digital batean zabaldutako
jakinarazpen baten eduki matxista.
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakunde honi bidali

Ezezagun batek bidalitako idatzian, bideak garbitzeko eta hiri-hondakinak biltzeko _______ Udalak azpikontratatutako
_______ Aldi Baterako Enpresa Elkartean
emakumeak sartzeko eta gora egiteko
ustez jasaten duten diskriminazioa salatu
da. Idatzi horretan, halaber, zenbait egoera
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deskribatu dira, enpresa horretan sartzeari
eta behin betiko kontratua lortzeari dagokionez ustez gertatu den sexuagatiko diskriminazioa adierazten dutenak. Besteak
beste, 350 langile finkotatik 10 soilik dira
emakumezkoak, eta, aldi baterako kontratuen bidez bete ziren 250 bat postutarako, 9
emakume soilik kontratatu zituzten 2007an;
horrez gain, badira zenbait postu (esaterako, kamioen txoferrak), sekula emakumerik
kontratatzen ez dituztenak.
Analisia/Erantzuna
119/2006 Dekretuaren 11. artikuluari jarraiki,
“arlo pribatuan izaniko jarrera edo gertakariren bat sexu-diskriminazioa izan badaiteke,
Defentsa Erakundeak ikerketa-prozedura
bere kabuz has dezake, berdin dio jarrera
edo gertakari horren berri bere ekimenez
izan duen, beste erakunde batzuen eskari
arrazoitu bidez izan duen edo salaketa bidez
izan duen”. Nolanahi ere, “salaketa horietan
salaketa aurkezten duen pertsonaren edo
pertsonen identitatea adierazi behar da”.
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
salaketan azaldutakoaren berri eman dio
bertan agertzen den udaleko Berdintasun
Zuzendaritzari, eta, horrez gain, honako
hau jakinarazi dio: “informazio horren egiatasuna egiaztatuta, Zuzendaritza horrek edo
beste organo batek Defentsa Erakundean
eskaera arrazoitu bat aurkezten badu, erakunde horrek ustez gertatu den sexuagatiko
diskriminazio horri buruzko ikerkuntza-prozedura hasi ahal izango du oﬁzioz”. Txosten hau
amaitzeko unean, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak artean ez zuen gaiari buruzko erantzunik jaso.
D/55/2008 eskaera
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Sexuagatiko diskriminazioa enplegua
lortzeari dagokionez.
_______ jaunak, _______ Udaleko (Gipuzkoa) Gizarte Gaietako teknikariak, sexuagatiko diskriminazioaren ustezko egoera
bat salatu du, _______ enpresak enplegua
lortzeari dagokionez emakumezko hautagai batekiko agertu duen jarrera dela-eta.
Hautaketa-prozesuko elkarrizketa pertsonalean, enpresako ordezkariek gizonezko
bat kontratatu nahi zutela jakinarazi zioten
hautagaiari, aurrez lanpostu horretan izan
ziren emakume guztiak amatasun-bajan
zeudelako edo seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartu zutelako.
Analisia/Erantzuna
Erakunde eskatzaileari jakinarazi zaio Berdintasunerako Defentsa Erakundeak, kasua aztertu eta gero, ikerketa-prozedurari
ekin diezaiokeela; horretarako, hain zuzen,
gertaeran inplikatuta dauden pertsonei
buruzko datuak betetzeaz gain, kexa edo
salaketa aurkeztean kasuari buruzko ahalik
eta informazio gehien erantsi behar da, bai
interesdunak berak, bai pertsona horren
legezko ordezkariak.
D/66/2008 eskaera
Jostailuei buruzko publizitate-artikulu
baten eduki sexista.
_______ jaunak aldizkari batean argitaratutako artikulu baten salaketa jarri du, jostailuen publizitate sexista egiteagatik. Artikulu
horretan jostailuen sailkapen bat egin da,
adinaren arabera: “3 urte artekoentzat”,
”3-6 urtekoentzat”, “7-9 urtekoentzat” eta
“10-12 urtekoentzat”; horrez gain, 3-6 urtetik aurrera, bereizi eta esplizituki adierazi

Urteko Txostena 2008
dira zein diren neskentzako jostailuak eta
zein mutilentzat. Hain zuzen, jostailuei buruzko zutabe bakoitzaren buruan “neskak”
edo “mutilak” tituluak jarri dira.

sozializazio-prozesuak bultzatzen dituzte, eta,
horrez gain, pertsonen garapena mugatzen
dute, gizonen eta emakumeen arteko aukeraberdintasuna txiki-txikitatik oztopatuz.

Neskei dagokienez, beste pertsona batzuk
zaintzeko jarrerak edota afektibitatea garatzeko jostailuak proposatu dira, esaterako:
printzesen gaztelua, prestatu zure gozokiak, peluxeak… Ostera, mutilei dagokienez,
beste era bateko ezaugarriak garatzeko jostailuak proposatu dira: dinamismoa, abentura
edota oldarkortasuna (piraten ontzia, autoak,
motor-gidariak, intsektuen hotela…). Horrenbestez, zehaztuta dauden gizontasun- eta
emetasun-ereduek bere horretan jarraitzeko

Analisia/Erantzuna
Izapidetzeko onargarritasuna aztertzeko fasean, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak egiaztatu ahal izan du
aipatu aldizkariaren sozietate-egoitza
Madrilen dagoela. Hori guztia eta Defentsa Erakunde honen eskumeneko
lurralde-eremua Euskal Autonomia Erkidegora mugatzen dela kontuan hartuta
(Emakumeen eta Gizonen Berdintasu-

D/66/2008 eskaerako publizitate-artikuluaren zati bat
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nerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen
g) ataleko 70.5. artikuluari eta Defentsa
Erakundearen antolaketa eta funtzionamendua arautzen duen ekainaren 13ko
119/2006 Dekretuaren h) ataleko 15.1.
artikuluari jarraiki), salaketa hori Lan eta
Gizarte Gaien Ministerioko Emakumeen
Institutura bideratu da; izan ere, estatu
osoan banatzen den asteroko gehigarri batean argitaratutako artikulu bat
da, sozietate-egoitza Madrilen duena.
Gerora, Emakumearen Institutuak erakunde honi jakinarazi dio gaia erakunde
horrek berak kudeatzen duen “Emakumeen irudiaren Behatokira bideratu
dela”, eta, horrez gain, “argitalpenaren
zuzendariari, _______ andreari, idatzi
bat bidali zaiola gizonen eta emakumeen berdintasunezko eta diskriminaziorik

gabeko irudia zabaltzeko derrigortasunari buruz indarrean dagoen legedia
errespeta dezan”.
d) DERIBAZIOAK
Azkenik, epigrafe honetan, beste erakunde
publiko batzuetara egin diren 17 ebazpenderibazio edo -bidalketen gaiak azaldu dira
(15 espedienteri eragiten diotenak), dagokien erabakia har dezaten: Arartekoaren erakundera (n=7), Emakunde-Emakumearen
Euskal Erakundera (n=7), Lan Ikuskaritzara
(n=2) eta Espainiako Gobernuaren Emakumearen Institutura (n=1).

19. irudia, beste erakunde batzuetara deribatutako espedienteak
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ESPEDIENTE
ZKA.

ARARTEKORA DERIBATUTAKO ESPEDIENTEEN ARRAZOIAK

C/62/2008

Haurdunaldiko arriskua dela-eta, erakunde publiko batean lanbaldintzak eta/edo -denbora egokitzea.

Q/03/2008

Udalerriko alkateak alarde mistoaren publizitatea herriko festen
egitarauan ez sartzeko agindua ematea.

D/10/2008

Garraio publikoaren zerbitzu batean haur batentzako aulkia kobratzea.

D/11/2008

Sortu berri den Merkataritza Behatoki bateko batzordea osatzea.

D/13/2008

Egunkari digital batean zabaldutako jakinarazpen baten eduki matxista.

Urteko Txostena 2008
Q/46/2008

Larrazubiko “Txoko-Eder” Gastronomia eta Aisialdiko Elkartean –50
gizonez eta emakumerik gabe osatua– eskubidezko bazkidetzat
sartzeari ezetza ematea.

D/61/2008

Kalexka Giza heziketako Esku-hartzerako Elkarteak hiru gizarte-hezitzaileren
posturako gizonentzat soilik egindako lan-eskaintza.

ESPEDIENTE ZKA.

EMAKUNDERA BIDALITAKO ESPEDIENTEEN ARRAZOIAK

Q/46/2008

Larrazubiko “Txoko-Eder” Gastronomia eta Aisialdiko Elkartean –50
gizonez eta emakumerik gabe osatua– eskubidezko bazkidetzat
sartzeari emandako ezetza.

Q/63/2008

Ekitaldiak koordinatzeko lanposturako hautaketa-fasean profesional
bat onartzeari dagokionez Horizon Venture Global S.L. enpresak
emandako ezetza, gizonezko bat aurkitu nahi zutela-eta.

D/35/2008

Deia egunkarian argitaratutako kontaktuen eta sexu-zerbitzuen
iragarkiak.

D/42/2008

El Diario Vasco egunkarian argitaratutako kontaktuen eta sexuzerbitzuen iragarkiak.

D/43/2008

El Correo egunkarian argitaratutako kontaktuen eta sexu-zerbitzuen
iragarkiak.

D/44/2008

Diario de Noticias de Álava egunkarian argitaratutako kontaktuen eta
sexu-zerbitzuen iragarkiak.

D/45/2008

Noticias de Gipuzkoa egunkarian argitaratutako kontaktuen eta sexuzerbitzuen iragarkiak.

ESPEDIENTE ZKA.

LAN IKUSKARITZARA BIDALITAKO ESPEDIENTEEN ARRAZOIAK

Q/63/2008

Ekitaldiak koordinatzeko lanposturako hautaketa-fasean profesional
bat onartzeari dagokionez Horizon Venture Global S.L. enpresak
emandako ezetza, gizonezko bat aurkitu nahi zutela-eta.

D/05/2008

Faes Farma S.A. enpresako lanpostu baterako gizonezko hautagaiak
eskatzea.

ESPEDIENTE ZKA.

EMAKUMEAREN INSTITUTURA
ARRAZOIAK

D/66/2008

Jostailuei buruzko publizitate-artikulu baten eduki sexista.

DERIBATUTAKO ESPEDIENTEEN

113

Arartekoaren Erakundera 7 arazori buruzko
espedienteak bidali dira; horietako 5 sektore publikoan ustez gertatu diren sexuagatiko diskriminazioak behar bezala azter ditzaten bidali dira (3 salaketa, kontsulta bat
eta kexa bat), eta beste 2 kasuetan, berriz,
zegozkien jarduerak egin eta gero, Defentsa Erakundearen ebazpenak bidali dira,
erakunde publiko bat zeharka inplikatuta
zegoela-eta. Zehazki, Larrazubiko “TxokoEder”Gastronomia eta Aisialdiko Elkarteari
dagokionez, ezarri zituzten oztopoen ondorioz ezin izan zen ikerketa burutu eta horien lokalak titulartasun publikoa du; Giza
Heziketako Kalexka Elkarteari dagokionez,
berriz, diskriminazio zuzena dago enplegua
lortzeko baldintzetan, eta, gainera, elkartearen alegazioa bi udal kontratatzaileek
lanpostu horietarako zehaztutako kontratazio-baldintzak betetzean oinarritzen da.
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundera, berriz, 7 espediente bidali dira. 2 kasutan, “arau-hausteei eta zigorrei” buruzko
4/2005 Legearen V. tituluan araututakoari
jarraiki, zehapen-espedienteen izapideak
egiteko, Defentsa Erakundearen ikerkuntza
[77.3.a) artikulua] oztopatu baitzuten; beste
5 espedienteak, berriz, aipatutako Legearen 26.1. eta 26.2. artikuluetan zehaztutako
betebeharrak eta debekuak ez betetzeagatik bidali ziren, bai eta diskriminaziozko
publizitatearekin amaitzea eskatzeko ere,
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azaroaren 11ko 34/1998 Publizitatearen
Lege Orokorraren 25.1. artikuluaren babespean.
Bestalde, Lan Ikuskaritzara bi espediente bidali dira. Batak enplegua lortzeari dagokionez
ustez jasandako sexu-diskriminazioari egiten
dio erreferentzia, Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen lana oztopatzea dela-eta ikertu ezin izan dena. Bestea, berriz, enplegua
lortzeari dagokionez sexuagatiko diskriminazioa egin duen enpresa bati dagokio; izan
ere, gertaera hori egiaztatu ahal izan duen
Defentsa Erakundeak ebazpena kaleratu eta
bost hilabetera, enpresak ez du informaziorik
eman aholkatutako neurrietakoren bat hartu
izanari edo ez izanari buruz.
Azkenik, Espainiako Gobernuaren Emakumearen Institutura diskriminaziozko publizitateari buruzko salaketa bat deribatu da,
salaketa horrek erreferentzia egiten zion
geografia-eremua autonomia-erkidegotik
kanpokoa baitzen. Emakumearen Institutuak gai horri dagokionez egindako jardueren berri eman zion erakunde honi, eta
emakumeen eta gizonen tratu-berdintasunaren printzipioa errespetatzeko aholkatu zion entitate arduradunari.
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1.4 Egindako ikerketak
Azpiatal honetan, 2008ko ekitaldian Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak erabakitako 19 ikerketari
buruzko informazioa aurkeztu dugu. Ikerketa
gehienak lan-eremuan egin ditugu (n=11), eta,
jarraian, komunikabideetan (n=6). Azkenik,
zerbitzuen sektorean eta elkarteen eremuan
ikerketa-prozeduren kopuru berbera egin
dugu (n=1, hurrenez hurren).

- Beste 2 kasutan, Emakunde Emakumeen
Euskal Erakundeari bidali diogu txostena,
zehapen-espedientea bidera dezan Defentsa Erakundearen ikerketa-lana oztopatu izanagatik, 4/2005 Legearen 77.3.a)
artikuluan adierazitakoaren arabera horrek
arau-haustea dakarrelako berekin.

20. irudia, lan-eremuan erabakitako ikerketen arrazoiak (n=11)

20. irudian, lan-eremuan erabakitako 11 ikerketa-prozeduraren ezaugarriak adierazi ditugu.
2008ko ekitaldian, Berdintasunerako defendatzaileak 19 erabaki hartu zituen ikerketa bati hasiera emateko, eta horietatik
1ek bakarrik jarraitzen du instrukzio-fasean,
gainerako 18ak honako ebazpen hauen bitartez ebatzi direlako (21. irudia):
- 14 ebazpenetan, emakumeen eta gizonen
berdintasun-printzipioa urratu duten edo ez
erabaki dute. 10 kasutan, sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa gertatu dela erabaki
dute (5 komunikabideetan, 4 lan-eremuan
eta 1 zerbitzuen sektorean); gainerako 4
kasuetan, aldiz, horrelako diskriminaziorik
ez dela izan ebatzi dute.
- 2 ikerketa-prozedura eten dira interesdunak
demanda judiziala aurkeztu duelako,
4/2007 Legearen 65. artikuluan jasotakoa
betez. Kaleratzearekin edo lan-kontratua
amaitzearekin zerikusia zuten bi kasuak
haurduntzari lotuta zeuden.

115

21. irudia, emandako ebazpenen ezaugarriak (n=19)

21. irudian, Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak erabakitako 19 ikerketaprozeduraren arrazoiak jaso dira, baita
espediente horietako bakoitzaren ebazpenarekin zerikusia duten zenbait alderdi
ere. Irudi horretan jasotako informazioa
laburbilduz, emakumeen eta gizonen tratu-berdintasunaren printzipioa honako 10
kasu hauetan urratu dela egiaztatu dugu:
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Eroski S. Coop. Enpresak uko egitea,
legezko zaintzarengatiko lanaldi-murrizketaren ordutegia zehazteko emakumezko
bazkide kooperatibista batek egindako
proposamenari (2 kasu); Igualatorio Médico
Quirúrgico SAren araudia, haren urrezko
polizarekin aseguratutako emakume bati
laguntza bidezko ugalketaren prestazioa
eskuratzea galarazi diona, bikotekiderik ez
duelako; Faes Farma S.A. enpresak gizonezkoei bakarrik ematen die aukera astunetako produkzioko eta zentraleko lanpostuetan aritzeko; harreman eta zerbitzu sexualei
buruzko iragarkiak, Deia, El Correo, Diario
de Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa
eta El Diario Vasco egunkarietan argitaratuak; eta gizonezko hiru gizarte-hezitzaileentzako enplegu-deialdia, Kalexka gizarteeta hezkuntza-arloko Esku-hartze Elkarteak
egindakoa.
Aldi berean, Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak oztopo larriak aurkitu ditu
lehen aldiz, hasitako espedienteetako 2
ikertzerakoan, hasteko erabakia jakinarazteko modurik aurkitu ez duelako; horregatik, jakinarazteko zenbait ahalegin egin
eta EHAAn argitaratu ondoren, Emakunde
Emakumearen Euskal Erakundeari bidali
dio, zehapen-espedientea bidera dezan.
Kasu batean Laneko Ikuskatzailetzari ere
bidali dio, lan-eremukoa izaki, enpresari
aldez aurretik jakinarazi gabe ikertzen hasi
daitekeelako.
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22. irudia, erabakitako ikerketak (n=19)
ESPEDIENTE ZK.

ALDERDI BATEK ESKATUTAKO IKERKETEN ARRAZOIA

EBAZPENA

Q/48/2007

Eroski, S. Coop. kontsumo-kooperatibak uko egitea,
legezko zaintzarengatiko lanaldi-murrizketaren ordutegia
zehazteko emakumezko bazkide kooperatibista batek
egindako proposamenari.

Zeharkako
diskriminazioa.

Q/01/2008

Eroski, S. Coop. kontsumo-kooperatibak uko egitea,
legezko zaintzarengatiko lanaldi-murrizketaren ordutegia
zehazteko emakumezko bazkide kooperatibista batek
egindako proposamenari.

Zeharkako
diskriminazioa.

Q/06/2008

Ciudad de Vitoria Hoteleko emakumezko langile baten
aurkako ustezko sexu-jazarpena, hierarkiako goragoko
baten eskutik.

Ezetsia.

Q/09/2008

Viajes Marsans enpresaren leialtze-neurria, amatasun-bajaren ostean lanaldi osoan laneratzen diren
emakumezko langileentzat, baina ez gizonezkoentzat,
pizgarriak eskaintzen dituena.

Ezetsia.

Q/31/2008

Casesa (Castellana de Seguridad S.A.) enpresaren
ustezko diskriminazioa, bizkartzain pribatuko lanpostu
bat lortzeko sustapen profesionalean.

Ezetsia.

Emakumezko bati Larrazubiko “Txoko-Eder” Gastronomia
eta Aisialdiko Elkarteko bazkidea izateko eskubidea ukatzea.
Gizonezko 50 bazkide ditu Elkarteak, baina emakumezko bat
ere ez. Diskriminazio zuzena. Zehatzeko igorria, ikerketa
oztopa-tzeagatik.

Zeharkako diskriminazio Zehatzeko igorria,ikerketa
oztopatzeagatik.

Q/46/2008

Q/52/2008

Emakumezko langile baten aurkako errepresaliak, enpresak, Defentsa Erakundearen bitartekotzari jarraiki,
haurdun zegoelako kontratua amaitu izana berraztertu
ondoren.

Q/53/2008

Bakarrik (bikotekiderik gabe) eta urrezko polizarekin
aseguratua dagoen emakume bati Igualatorio Médico
Quirúrgico S.A. de Seguros y Reasegurosek laguntza bidezko
prestazioa ukatzea, prestazio horretarako baldintzetako
batek, bikoteko bi kideek aseguratuta behar dutela ezartzen
duela argudiatuta.

Amaitu gabe.

Zuzeneko
diskriminazioa.
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DHL Express Araba Spain S.L. enpresak uko egitea,
lanaldiaren barnean legezko zaintzarengatiko lanaldimurrizketaren ordutegia zehazteko emakumezko langile
batek egindako proposamenari.

Etena, demanda
judiziala aurkeztu
duelako.

Q/63/2008

Horizon Venture Global S.L. enpresak, emakumezko
profesional bat ekitaldien koordinatzaile-lanposturako
hautaketa-fasean onartzeari uko egitea, gizonezko baten
bila zebiltzala adierazita. Zeharkako diskriminazio Zehatzeko
igorria, ikerketa oztopa-tzeagatik.

Diskriminazio
zuzena. Zehatzeko
igorria, ikerketa
oztopa-tzeagatik.

Q/64/2008

Probaldia amaitutakoan emakume haurdun baten kontratua amaitzea, Pedro Mora Estilistas S.L enpresan.

Etena, demanda
judiziala aurkeztu
duelako.

ESPEDIENTE ZK.

OFIZIOZKO IKERKETEN ARRAZOIA

EBAZPENA

D/05/2008

Lanpostu baterako gizonezko hautagaia eskatzea,
Faes Farma S.A enpresan.

Zuzeneko
diskriminazioa.

D/35/2008

Harreman eta zerbitzu sexualei buruzko iragarkiak,
Deia egunkarian argitaratuak.

Zuzeneko
diskriminazioa.

D/42/2008

Harreman eta zerbitzu sexualei buruzko iragarkiak, El
Diario Vasco egunkarian argitaratuak.

Zuzeneko
diskriminazioa.

D/43/2008

Harreman eta zerbitzu sexualei buruzko iragarkiak, El
Correo egunkarian argitaratuak.

Zuzeneko
diskriminazioa.

D/44/2008

Harreman eta zerbitzu sexualei buruzko iragarkiak,
Diario de Noticias de Álava egunkarian argitaratuak.

Zuzeneko
diskriminazioa.

D/45/2008

Harreman eta zerbitzu sexualei buruzko iragarkiak,
Noticias de Gipuzkoa egunkarian argitaratuak.

Zuzeneko
diskriminazioa.

Q/59/2008

D/60/2008

D/61/2008

118

Emakumeak ikusezin bihurtzea, 2008ko Durangoko
Euskal Liburu eta Diskoen Azokaren 43. edizioa iragartzen duen kartelean.
Emakumezko hiru gizarte-hezitzaileentzako enplegueskaintza, Kalexka gizarte- eta hezkuntza-arloko Eskuhartze Elkarteak deitua.

Ezetsia
Zuzeneko
diskriminazioa.
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Jarraian, espediente bakoitzaren ebazpenari buruzko eduki osoa azaltzen da.
Nolanahi ere, arrazoibideak azaltzerakoan
errepikapenak saihesteko, Eroski S. Coop.
kontsumo-kooperatibari buruzko ebazpenetako bat kendu da.
Eskaera Q/01/2008
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA, HORREN BITARTEZ
EROSKI S. COOP. KONTSUMO KOOPERATIBAK SEXU ARRAZOIENGATIKO
ZEHARKAKO DISKRIMINAZIOAN ERORI DELA BAIESTEN DA.
Aurrekariak
Lehenengoa.- 2007. urteko abenduaren
21ean, Eroki S. Coop. kontsumo-kooperatibako lan-bazkide ________ andreak
ondoren azalduko diren eta azaldutako kexaren arrazoi diren egitateen berri eman du
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundean:
_______ andrea Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatiban dihardu lanean lan-bazkide gisa, eta urte ugari daramatza legezko
zaintzagatiko lanaldi murrizketa baliatzen.
Lanaldia murriztu aurretik langileak zuen
ordutegia goizeko eta arratsaldeko txandakako txandetan banatzen zen hilabetean
zehar.
Langileak lanaldia murriztea eskatu zuenetik, bere premien arabera garatu du bere
ohiko lanaldia, goizeko lanaldi murriztuan
lan eginez, 10:00etatik 14:45era, astelehen,
ostegun, ostiral eta larunbatetan.
2008. urteko urtarrilaren 2an, _______

andreak legezko zaintzagatik duen lanaldimurrizketa (astean 19 ordu) luzatzea eskatu
du, 2008. urteko otsailaren 1etik 2012. urteko abuztuaren 31ra bitarte. Eroski S. Coop.
kontsumo-kooperatibako arduradunek
honako hau jakinarazi diote langileari: indarrean dagoen araudiaren arabera, ordutegi
murriztua goizeko eta arratsaldeko txandakako txandetan garatu beharko da.
Egoera horren aurrean, _______ andreak
idazki bat igorri du Lan Arloko Zuzendaritzara, bakarrik goizez lan egiteko beharra
duela, 10:30etik 14;00etara eta prest egongo litzatekeela larunbatetan lan egiteko,
15:00etatik 19:00etara, edota beste sekzio
batera lekualdatzeko prest egongo litzatekeela alegatuz. Era berean, adierazi du
prest egongo litzatekeela igandetan irekitzeko eta ixteko ordutegian gasolindegian
lan egiteko. Langileak bere semearen eskola-ordutegia eta bere familiako hainbat kide
minusbaliatutzat jotzen dituzten ziurtagiriak
gehitu ditu idazkira.
Azkenik, bere lanaldi-murrizketan bakarrik
goizeko txandan lan eginez ezin duenez
jarraitu, _______ andreak honako hau
proposatu die bere arduradunei: astebetez
goizeko ordutegian lan egitea 10:00etatik
14:00etara, eta arratsaldez lan egiten duen
hastean lanaldi osoz lan egitea, hurrengo
aste osoa libratuz.
Lortutako akordioaz gain, enpresak legezko zaintzagatik duen lanaldi-murrizketan
bakarrik goizeko txandan lan egitea ukatu
dionez, langileak adierazi du erabaki horrek bere bizitza pertsonala, lan-bizitza eta
familia-bizitza bateragarri egiteko aukerak
serioski oztopatzen dituela. Hori dela-eta,
_______ andreak bere kexa aurkeztu dio
Defentsa Erakunde honi, Eroski S. Coop.
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kontsumo-kooperatibaren politikan aldaketa bat sortu dela uste duelako. Aldaketa
hori eta lanaldi-murrizketa ez dira bateragarriak, lanaldi-murrizketa bizitza pertsonala,
lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri
egiteko neurria baita.
Bigarrena.- 2008. urteko apirilaren 11n, eta
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen antolamenduari
eta funtzionamenduari buruzko Arautegia
onartzen duen ekainaren 13ko 119/2006
Dekretuaren 15.3 artikuluak esleitutako
ahalmenen arabera, legezko zaintzagatiko
edo familiako kide baten zaintzagatiko lanaldi murrizketaren eskubidearen ekitaldian
sexu-arrazoiengatiko usteko diskriminazioa
egon daitekeelako ikerketa-prozedurari hasiera ematea erabaki da.
Hirugarrena.- 2008. urteko apirilaren 25ean,
eta 119/2007 Dekretuaren 16. artikuluaren
arabera, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak ikerketadiligentziak irekitzea erabaki du, eta Eroski
S. Coop. kontsumo-kooperatibari ondoren
azaltzen den informazioa eskatu dio:
1) Kexek eraginpean hartzen dituzten lantokiei buruzko datuak.
2) Eraginpeko lantokietako plantillei buruzko eta gizarteari buruzko datuak.
3) Sozietatean aplikatu beharreko hitzarmenezko arauei buruzko datuak: sektoreko
Hitzarmen Kolektiboa, enpresako Hitzarmen Kolektiboa.
4) Legezko zaintzagatiko edo familiako kide
baten zaintzagatiko lanaldi murrizketaren
funtzionamenduaren araudiaren inguruko
informazioa.
5) Araudiaren deskripzioa.
6) Araudiaren inpaktuaren ebaluazioa.
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Adierazitako informazioa bidaltzeko epea
2008. urteko maiatzaren 24an bukatzen
da, baina 2008. urteko uztailaren 14ra arte
ez zaio sarrera-erregistroa emango Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundean Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak igorritako dokumentazioari. Dokumentazio horretan, kontsumokooperatibak adierazitako informazioaren
zati bat bidali du bakarrik, eta alegatu du
informazio horrek aztertzen ari diren egitateak argitzeko beharrezkoa dena gainditzen
duela. Kontsumo-kooperatibaren ustez,
egitate horiek ez dira sexu-arrazoiengatiko
diskriminazio.
Jasotako dokumentazioa aztertu ondoren,
eta 119/2006 Dekretuaren 18. artikuluan
ezarritakoaren arabera, Ebazpen hau eman
da, honako hauek oinarri hartuta:
Zuzenbideko Oinarriak
Lehenengoa.- Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako funtsezko eskubideari
dagokionez.
Emakumeen eta gizonen berdintasuna giza
eskubideei buruzko nazioarteko hainbat
testutan onartzen den printzipio juridiko
unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak
desagerrarazteari buruzko Konbentzioa
dago. Konbentzio hori Nazio Batuen Batzar
Nagusiek onartu zuten 1979. urteko abenduan eta Espainiak berretsi 1983. urtean.
Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko funtsezko printzipioa da. Amsterdameko
Ituna indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko
maiatzaren 1etik aurrera, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak
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desagerrarazte Batasuneko eta horren kide
direnen politika eta ekintza guztietan bildu
behar diren helburuak dira.
1978. urteko Espainiako Konstituzioak
14. artikulua berdintasun-printzipioari eskaintzen dio, eta honako hau ezartzen du:
“Espainiarrak legearen arabera berdinak
dira, eta ezin da inolako bereizkeriarik
egin, jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi
nahiz bestelako inguruabar edo egoera
pertsonal zein sozialak aintzat hartuta”.
Era berean, lan-harremanen eremuan
sexu-arrazoiengatiko diskriminazioarekiko kezka berezia adierazten du. Kezka
hori 35.1 artikuluan azaltzen da, honako
hau esaten baitu: “Espainiar guztiek lan
egiteko eginbeharra dute, eta lanerako
eskubidea dute, lanbide edo ogibidea
askatasunez aukeratzeko eta lanean igotzeko eskubideak dituzte, eta beren beharrizanak eta beren familiarenak asetzeko
adina ordainsari jasotzeko eskubidea ere,
inoiz sexu-arrazoiengatik bereizkeriarik
gertatu gabe”.
Emakumeen eta gizonen arteko egiazko
berdintasunari buruzko martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoaren (hemendik aurrera 3/2007 Lege Organikoa) 4. artikuluak
honako hau ezartzen du: “Emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu juridikoaren printzipio
informatzailea da, eta, horregatik, arau
juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan
sartu eta kontuan hartuko da”.

adierazitako printzipioa enplegu pribatuaren, publikoaren eta norberaren
kontura lan egitearen eremuan aplikatzea espresuki aipatzen du, eta araudi
aplikagarrian aurreikusitako baldintzetan, lanbide jakin bat gauzatzen duten
edozein erakundetan bermatuko da.
Otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako 4/2005 Legeak (aurrerantzean, 4/2005 Legea) mekanismo eta
neurri zehatz batzuk planteatzen ditu,
euskal herri-administrazioek eragin handiagoko politikak eta jardunak abiarazi ditzaten lortzeko, emakumeen eta gizonen
arteko desberdintasunaren fenomenoa
-egiturazkoa eta unibertsala- gizartetik
desagerrarazteari begira. Mekanismo
horien artean Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundea
sortu du, sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-egoeren aurrean herritarrak defendatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan
emakumeen eta gizonen arteko tratuberdintasunaren printzipioaren betetzea
sustatzeko organo gisa (63.1 artikulua).
Defentsa Erakundearen zereginetako bat
ikerketak egitea da, sexua dela-eta gerta
daitezkeen diskriminazio-egoerak -zuzenekoak edo zeharkakoak- argitze aldera
[64.1,a artikulua].

Era berean, adierazitako 3/2007 Lege
Organikoaren 5. artikuluak (lana lortzeko,
prestakuntzarako, lanbide-aurrerapenerako aukerak eta lan-baldintzak bi sexuentzat
berdinak izateko printzipioari buruzkoa),
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Kasu honetan, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeari
dagokio Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa
egin ote duen argitzea, _______ andreari,
legezko zaintzagatiko lanaldi murrizketagatik goizeko eta arratsaldeko txandakako
txandetan lan egitea ezarri diotenean.

lanaldia murrizteko eskubidea izatearen aurkako erabakien ondorioz sexu-arrazoiengatik
diskriminatua ez izateko eskubidearen eragina legezko zaintzagatiko lanaldia murrizteko
eskubidea baliatzearen aurkako erabakien
ondorio gisa, edota, eskubide hori baliatzea
ukatzen ez badute ere, eskubide horrekiko
murriztaileak badira bidegabeki.

Bigarrena.- Legezko zaintzagatiko lanaldia
murrizteko eskubidearen eta tratu-berdintasunerako funtsezko eskubidearen arteko
loturari dagokionez.

3/2007 KAEaren 5. eta 6. oinarri juridikoek
adierazten dute, alde batetik langilearen
sexu-arrazoiengatik diskriminaziorik ez jasateko eskubideak familia-arrazoiengatiko
lanaldi-murrizketaren eskubidea baliatzea
dakarrela, eta beste aldetik, eskubidea
ukatzea edo bidegabeak diren erabaki
murriztaileak hartzea “lan-merkatuan mantentzea bezalako ondasun preziatua gordetzeko oztopo larri bat dela. Horrek, batez
ere emakumeei eragiten die, emakumeak
gizarte- eta lan-eremuan tradizionalki jasan
duen diskriminazio-egoera larria betikotuz”
(166/1988 KAE, FJ2).

3/2007 Lege Organikoaren 3. artikuluan
honako hau zehazten da, 4/2005 Legearen baldintza beretan: “emakumeen eta
gizonen arteko berdintasun-printzipioak
esan nahi du ez dagoela sexu-arrazoiengatiko diskriminaziorik -zuzenekoa edo
zeharkakoa-, eta bereziki amatasunaren,
familia-betebeharrak hartzearen eta egoera
zibilaren ondoriozkorik”.
3/2007 Lege Organikoaren 44.1 artikuluak
honako hau ezartzen du: “Bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza bateragarri egiteko eskubideak lan egiten duten
gizonei eta emakumeei onartuko zaizkie,
familia-erantzukizunak modu orekatuan
hartzea sustatzeko, erantzukizun horiek
gauzatzean oinarritutako diskriminazio oro
saihestuz”. Horrela, bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza bateragarri egiteko eskubideen, emakumeen eta gizonen
arteko egiazko berdintasun-printzipioaren
eta sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren
debekuaren artean dagoen harreman estua
ezartzen da.
Ildo horretatik, urtarrilaren 15eko Epaitegi
Konstituzionalaren 3/2007 Epaiaren arabera, eztabaidaezina da zaintza dela medio
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“Langileen lan- eta familia-bizitzaren bateragarritasuna lortzeko neurri guztien
dimentsio konstituzionalak, emakume langileak sexu-arrazoiengatik diskriminaziorik
ez jasateko eskubidearen ikuspegitik (EEko
14. artikulua) nahiz familiaren eta haurren
babeserako mandatuaren ikuspegitik (39.
artikulua), interpretazioaren inguruan egon
litekeen edozein zalantza argitzeko nagusitu
eta balio behar du, kasuan kasuko zirkunstantzien haztapena ahalbidetzeko (langilearen irizpideak eta premiak edo enpresaren
antolamenduzko eskaerak) jokoan dauden
interesak bateragarriak egite aldera”.
Hirugarrena.- Emakumeen eta gizonen
arteko tratu-berdintasunaren eta kooperatibei buruzko araudian bateragarri egiteko
eskubidearen erregulazioari dagokionez.

Urteko Txostena 2008
Lehenik eta behin, kooperatibismoaren
ohiko praktika gogoratzea komeni da (Langileen Estatutuan bildutako lan-eskubideak
modu eredugarrian aplikatzea), nahiz eta
legedi loteslerik ez osatu.
Tratu-berdintasunaren eta sexu-arrazoiengatik diskriminaziorik ez jasatearen printzipioa kooperatibismoaren balioen artean
dago bilduta. 1995. urteko Manchesterreko
Deklarazioak adierazi zuen “kooperatibamugimenduaren arrakastaren zati handi bat
emakumeen eta gizonen arteko benetako
berdintasuna onartzea dela”.
Laugarrena.- Eroski S. Coop. kontsumokooperatiban emakumeen eta gizonen
arteko tratu-berdintasunaren printzipioari
dagokionez.
Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibaren
Estatutu Sozialek (2003. urteko ekainaren
14ko Ordezkarien Batzar Orokorrean onartuak) ez dute printzipio hori aipatzen. Bazkideen eskubideei buruzko 18. artikuluak
ez du aipamenik egiten, “legezko arauetatik
eta Estatutu horietatik ondorioztatzen diren
gainerakoei (eskubideak)” egiten dien erreferentzia izan ezik.
Hala ere, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunaren aldeko Eroskiren ibilbidea,
Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak “Aukera Berdintasuneko Erakunde
Laguntzailea” gisa onartuta, honako adierazle hauetan oinarritzen da:
a) Lan-bazkideen bizitza pertsonala, lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko
eskubideak 2003. urteko ekainaren 14ko
Batzar Orokorrean onartutako Kooperatiben Barne Erregimeneko Araudiak
espresuki onartzen ditu. Hau da, Estatutu

Sozialek esaten ez dutena Kooperatiben
Barne Erregimeneko Araudiak konpentsatzen du. Horrez gain, nabarmendu beharra
dago Estatutu Sozialak nahiz Kooperatiben
Barne Erregimeneko Araudia Ordezkarien
Batzar Orokorraren Akordioaren erabakiak
direla, 4/1993 Legearen 101. artikuluarekin
koherenteak izanik.
b)Lan-bazkideen artean emakumeak %81,20
dira, eta besteren kontura lan egiten duten
langileen artean emakumeak (langile finkoen eta behin-behineko langileen artean)
%88,19 dira. Lan-bazkideak eta besteren
kontura lan egiten duten langile guztiak
aintzat hartuta, plantillaren %83,11 emakumeak dira.
c) Azkenik, zuzendaritzako postuetan emakume asko dago. Gizarte Kontseiluan, 16
kidetatik 12 emakumeak dira, eta Kontseilu Errektorean 12 kidetatik 8 emakumeak dira.
Bosgarrena.- Eroski S. Coop. kontsumokooperatiban legezko zaintzagatiko lanaldimurrizketaren eskubideari dagokionez.
Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibako
Estatutu Sozialek zehazten dute lan-bazkideen Lan Erregimenari buruzko alderdiak
Kooperatiben Barne Erregimeneko Araudiak arautzen dituela. 2003. urteko ekainaren
14ko Ordezkarien Batzar Orokorrean onartu
zen Araudi horrek, lan-bazkideek legezko
zaintzagatik lanaldia murrizteko eskubidea
dutela onartzen du 18, j) artikuluan, honako
hau adieraziz: “Legezko zaintza dela-eta,
sei urte baino gutxiagoko haur bat edo
elbarri ﬁsiko, psikiko edo zentzumenezkoa
(ordaindutako jarduerarik betetzen ez badu)
zaindu behar duen langileak lanaldia laburtzeko eskubidea izango du, lanaldiaren la-
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burtzeak irauten duen herena eta gehienezko erdia bitarteko lan-aurrerakinaren batez
besteko gutxitzearekin”.
Artikulu horrek bakarrik eskubidea onartzen
du, beste alderdiak aipatu gabe. Bestalde,
alderdi horiek Langileen Estatutuan azaltzen dira, besteak beste, ordutegiaren zehaztasuna arautuko duten arauak ezartzea
eta eskubidea baliatzeko aldia zehaztea.
Alderdi horien inguruan Langileen Estatutuak adierazten du “horiek egitea langileari
dagokiola bere lanaldiaren barruan” (37.6
artikulua).
Alderdi horiek –uler daiteke eskubidearen
onarpenarekin baino gehiago daudela lotuta
gauzatze-dinamikarekin- “Legezko zaintzagatiko edo familiako kide baten zaintzagatiko lanaldi-murrizketaren funtzionamendu-araudia”
deiturikoan garatzen dira. Araudi hori, 2000.
urteko abenduaren 29ko Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibaren Kontseilu Errektorearen
erabakiaren bitartez onartu zen.
Seigarrena.- Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibaren Lanaldia Arautzeko Funtzionamendu Araudiari (aurrerantzean LAFA)
dagokionez.
2000. urteko abenduaren 29an, kontsumokooperatibaren Kontseilu Errektoreak 2007.
urteko ekainaren 28ko Kontseilu Errektorearen erabakiak aldatzen duen LAFA onartu
zuen. Besteak beste, honako berrikuntza
hauek gehitu zituen: beren kargura zortzi urteko adingabe bat dutenei lanaldia
murriztearen eskubidea baliatzeko aukera
(Barne Erregimeneko Araudiak eta aurreko
LAFAk sei urteko adingabe bat dutenei
ematen zien aukera) eta astean 29 edo 28
orduko lanaldia duten lan-bazkideei beren
lanaldia 1/8 murrizteko aukera.
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LAFAren azterketaren helburua honako
hau argitzea da: ea Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak bertako lan-bazkideei
Kooperatibaren Barne Erregimeneko Araudiak onartzen duen legezko zaintzagatiko
lanaldia murriztearen eskubidea baliatzea
murrizten dien.
LAFAren araudia honako hau da: “bazkideari legezko zaintzagatik edo familiako kide
baten zaintzagatik bere lanaldia murrizteko
aukera baliatzea ahalbidetuko dion funtzionamenduaren oinarriak ﬁnkatzea”.
Barne Erregimeneko Araudiaren 18, j) artikuluak lanaldia murrizteko eskubidea legezko
zaintzaren kasura mugatzen duela egiaztatzen da, familiako kide bat zaintzeagatiko
kasua saihestuz; horrenbestez, Kontseilu
Errektoreak erabakitako araudiak Barne Erregimeneko Araudiak lan-bazkideei onartzen
dizkien eskubideak zabaltzen ditu.
Legezko zaintzagatiko eskubideari dagokionez, Barne Erregimeneko Araudiaren 18, j)
artikuluak lanaldia gutxienez heren bat eta
gehienez lanaldiak irauten duenaren erdia
murrizteko eskubidea onartzen du.
Bestalde, LAFAk, bere jatorrizko bertsioan,
kontsumo-kooperatiban indarrean dauden
lanaldiak hartzen ditu adierazitako lanalditzat (astean 39, 28 eta 20 ordu). Astean
39 orduko lanaldia duten bazkideei beren
lanaldia astean 28 orduko lanaldira edo 20
orduko lanaldira murrizteko aukera ahalbidetzen zien. Astean 28 orduko lanaldia
zuten bazkideek ez zuten beren lanaldia erdira murrizteko eskubiderik. Bakarrik beren
lanaldia astean 20 ordura murrizteko aukera
zuten. Bitartean, astean 20 orduko lanaldia
zuten langileek ezin zuten murrizketa mota
hori baliatu.

Urteko Txostena 2008
LAFAren arautze hori salatu zen ordena jurisdikzional sozialeko epaimahaien aurrean
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi
Nagusiaren Lan Arloko Salaren 2007. urteko
otsailaren 27ko Epaiak honako hau adierazi
zuen: Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibako bazkideek lanaldia murrizteko eskubidea dute, nahiz eta hasiera batean kooperatibarekin 20 orduko lanaldi murriztua hitzartu.

mende geldituko da. Ildo horretatik, LAFAk honako hau dio: “legezko zaintzagatiko lanaldi-murrizketak irauten duen bitartean, bazkideak eta Zuzendaritzak, aldez
aurretik adostuta -idatzita jasota geratuko
da- lanaldi-murrizketaren ordutegia, beren lanaldiaren barruan, eta lantokiaren
egutegia eta lanaldiaren erregimena zehaztuko dituzte”.

Hala ere, 2007. urteko ekainaren 28ko Kontseilu Errektorearen Erabakiaren bitartez
LAFAn sartutako aldaketak, nahiz eta zehatzagoa izan, astean 20 orduko lanaldia duten
bazkideei lanaldia murrizteko eskubidea ukatzen jarraitzen die.

Kooperatibako lanaldiari dagokionez, araudi
berriak aurreko bertsioan aurkitzen ez diren
zehaztapen batzuk gehitzen ditu (2007. urteko ekainaren 28ko LAFAren 4. idatz-zatia):

Adierazitako aldaketarekin Eroski S. Coop.
kontsumo-kooperatibaren politikan aldaketa
garrantzitsu bat sortzen da, bazkideei beren
lanaldi-murrizketaren ordutegia zehazteko
garaian zenbait muga edo baldintza ezartzeari dagokionez, aurreko ohiko praktikaren
aurrean; horren arabera, kooperatibak, arau
orokor gisa, langileak proposatutako ordutegia onartzen zuen.
Lan-bazkideari dagokio lan-arloko Zuzendaritzari idazki bidez lanaldi-murrizketa
eskatzea, gutxienez 15 eguneko aurrerapenarekin, honako hau adieraziz: izena, bazkide-zenbakia eta lantokia, lanaldi-murrizketa eskatzeko arrazoiak, hasiera-data, ahal
izanez gero lanaldi-murrizketaren amaiera-data, eskatutako lanaldi mota (LAFAk
onartutako lanaldi motaren bat aukeratu
behar da).
Ez da ezartzen eskaera-orrian lan-bazkideek egokiena iruditzen zaien ordutegia
zehazteko edo proposatzeko premia.
Alderdi hori Zuzendaritzaren eta bazkidearen arteko ondorengo akordio baten

a) Kooperatibaren lanaldia, banaketaren sektorearen antolaketaren eta funtzionamenduaren
ezaugarriak direla-eta, astelehenetik igandera
bitarte ezartzen da, dagokion konpentsazio
gisako asteko atsedenaldiarekin eta txandaka
egiteko aukera dago.
b) Ohiko lanalditzat bazkideak lanaldi-murrizketa eskatu aurretik garatzen zuen lanaldia hartzen da. Lanaldi hori, eguneko zenbaketan,
astelehenetik igandera bitartekoa da (edota,
hala badagokio, lantoki bakoitzak ezarrita
duena), betiere lantoki bakoitzak ezarritako
egutegiaren barruan, lanaldia egun jakinetan
metatzeko aukera alde batera utzita.
c) Hasiera batean ordutegia zehazterakoan
ez bada adostasunik ezartzen, eta adierazitako akordioa lortzeko helburuarekin,
bi alderdiek euren jarrerak legezkotzat
jotzen dituzten arrazoiak egiaztatu eta ordutegiaren zehaztapen alternatiboak edota
lanpostu-aldaketak proposatu beharko dituzte. Adingabearen babespea eta zaintza
hobeagoa izateko, horiek guztiek lantokiaren eta lantokia osatzen duten bazkideen
barne-antolakuntza ahalbidetu behar dute.
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d) Adingabearen arreta, babespea eta
zaintza hobeagoa izateko, lantokiaren
eta lantokiko bazkideen premiazko barne-antolakuntza ahalbidetuz, legezko
zaintzagatik lanaldia murriztua duen bazkide orok bere bizilekura gerturatuko dion
lantoki-aldaketa eska dezake borondatez
eta aldi baterako. Eskaera hori kontuan
hartu ondoren, bi alderdiek zehaztuko
dute adierazitako lekualdaketa egin daitekeen eta zer baldintzetan. Lekualdaketak okupazio-aldaketa bat eragiten badu,
aldi baterako nahitaezko aldaketentzako
Balorazio eta Ordainketa Araudian ezarritakoa kontuan hartuta arautuko litzateke.
Adierazitakoa kontuan izanik, ondorioztatzen da LAFAren idazketa berriak lanaldiaren murrizketa mota horri heldu nahi dioten
Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibako
bazkideei aurretiaz honako bi muga garrantzitsu hauek jartzen dizikiela:
1) Egun jakinetan lanaldiak metatzeko
ezintasuna.
Hau
da,
lanegunak
astelehenetik igandera badira, lanaldia
murriztua duen lan-bazkideak egunero
egin beharko du lan, lanaldia egun
jakinetan metatzeko aukera alde batera
utzita.
2) Ohiko lanaldia murrizketaren ordutegiaren
zehaztapenerako
erreferentzia-puntu
gisa eratzen da eta ohiko lanalditzat
bazkideak lanaldi-murrizketa eskatu
aurretik garatzen zuen lanaldia hartzen
da. Bazkideak aurretik goizeko edo
arratsaldeko txandakako txandetan lan
egiten bazuen, lanaldi-murrizketan ez zaio
bakarrik goizez edo bakarrik arratsaldez
lan egitea ahalbidetuko, baizik eta
ordura bitarte egiten zituen txandakako
txandetan egin beharko du lan.

126

Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak
lanaldia murrizteko eskubidea baliatzeko
baldintza batzuk ezarri ditu eta aurreko
baldintzak baino murriztaileagoak dira;
horrenbestez, aldaketa hori egiaztatzen
duten arrazoi objektiboak eta zentzuzkoak
dauden aztertzeari ekin behar zaio.
Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak ez
ditu modu objektiboan sartutako aldaketak
egiaztatzen eta LAFA aldatzeko arrazoiak
honako hauek direla alegatu du: LAFA eguneratzeko premia 3/2007 Lege Organikoak
sartutako berrikuntzetara egokitzeko; “ordutegiaren banaketaren inguruan bazkideen sozietate-kontratuen klausulen zati bat
araudira gehitzeko” premia; eta bazkideen
eskura adingabearen arreta, babespea
eta zaintza hobeagoa izatera zuzendutako
araudi bat jartzea, lantokiaren eta lantokia
osatzen duten bazkideen premiazko barneantolakuntza ahalbidetuz.
Azkeneko arrazoi horri dagokionez, honako
bi ohar hauek aipatu behar dira:
1) Ez da zehazten aldaketa horrek adingabearen arreta hobeago batean nola eragiten duen.
2) Ez da lantokiaren eta lantokia osatzen
duten bazkideen barne-antolakuntzaren aurreko arautzetik ondorioztatutako
eragin negatiboei buruzko informaziorik
ematen. Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak adierazi du ez dagoela aldaketa
hori hartzea gomendatzen duen aurreko
araudia aplikatzeari buruzko aldez aurreko diagnostiko eta txosten formalik. Hau
da, kooperatibaren antolamenduari eta
funtzionamenduari buruzko adiskidetzeko eskubideak baliatzearen eragin negatiboari buruzko azterketa formalak.

Urteko Txostena 2008
Adierazitako murrizketak ezartzeko arrazoi
bat honako hau izan daiteke: hainbat pertsonak egiaztatutako arrazoiengatik borondatez txandakako lan-erregimen baten barruko txandatzea alde batera uzten badute,
arriskuan egongo litzateke lana antolatzeko
modu hori. Hala ere, ondorio hori eta honako errealitate hau ez dira bateragarriak:
zazpi urtean lan-bazkideek legezko zaintzagatiko lanaldia murrizteko askatasuna
txandakako txanda-erregimeneko lanaldiarekin txanda jakin batean lan egitea aukeratzearekin bat egin ahal izan da.
Bateragarritasun hori azaltzen laguntzen
duten faktoreek honako hauekin zerikusia
dute: Eroski S. Coop. enpresa handi bat da
landunei dagokienez; legezko zaintzagatik
lanaldia murriztea eskatzen duen plantillaren ehunekoa murritza da (%8); eta malgutasun handiagoa du langileak izendatzerako
garaian, kontsumo-kooperatiba bat baita
(kontsumo-kooperatibaren langile-premiak
sozietate-kontratuen bitartez edota zentzu
hertsian hartuta, lan-kontratuen bitartez
bete ditzake).
Edonola ere, LAFAk malgutasun-tarte bat
gehitu du lanaldi-murrizketaren eskubidea
baliatzerakoan baldintza berriak aplikatzeko. Horrela, aurreikuspenen arabera,
murrizketaren ordutegia zehazteko lanbazkideei ezarritako muga berriak gatazka-iturri badira, honako hau adierazten da:
”...hasiera batean ordutegia zehazterakoan
ez bada adostasunik ezartzen, eta adierazitako akordioa lortzeko helburuarekin, bi
alderdiek euren jarrerak legezkotzat jotzen
dituzten arrazoiak egiaztatu eta ordutegiaren zehaztapen alternatiboak edota lanpostu-aldaketak proposatu beharko dituzte.
Adingabearen babespea eta zaintza hobeagoa izateko, horiek guztiek lantokiaren eta

lantokia osatzen duten bazkideen barneantolakuntza ahalbidetu behar dute”.
Idatz-zati horretan badirudi LAFAk hasiera
batean aditzera eman den ideia zehaztu
nahi duela. Ideia hori honako hau da: legezko zaintzagatiko lanaldia murriztu nahi
dutenek, txandakako txandetan jarraitu
beharko dute lanean, itxuraz, zirkunstantzia
jakinen behar bezalako haztapena kasuz
kasu errazterakoan. Akordiorik ez balego,
erabiltzen diren jarreren egiaztatutako
arrazoien ekarpena egiteko obligazioaren
mekanismoa erabiliko da. Aukera horrek
lanaldi-murrizketaren eskubideari okerreko
murrizketa bat ezarri zaiola adierazten duen
gogoeta salbatuko luke eta Konstituzio Auzitegiaren eskaerarekin koherentea izango
litzateke. Eskaera honako hau da: ohiko
legezkotasunaren ikuspegitik haratago, zirkunstantzia jakinei eta benetan kontziliazioari ezartzen zaizkion oztopoei edo sozietatearen funtzionamendurako ondorioztatzen
diren zailtasunei erantzutea.
Hala ere, eta egon daitezkeen desadostasunak konpontzeko ezarritako mekanismoari dagokionez, gogoeta batzuk egin behar
dira:
a) LAFAk lanaldi-murrizketa eskatzen dutenen eremu pribatuan eta familia-eremuan
kooperatibaren lan-arloko Zuzendaritzaren esku-sartze gogor bat gertatzea
errazten du. Zortzi urteko adingabekoen
legezko zaintzarekin eta ezinduen edo
beren kabuz baliatu ezin diren ahaideen
zuzeneko zaintzarekin erlazionatutako
egoeraren batean aurkitzen direla frogatzeaz gain, beren posizioa egiaztatuko
duten ahal bezain beste arrazoi ematea
eskatzen zaie.
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b) Ez zaio erreferentziarik egiten desadostasun hauetan alderdi batek edo beste
alderdiak erabil ditzakeen arrazoiak idazki bidez adierazteko premiari; horrenbestez, antolakuntza-mendetasun handi
baten pean daudenak babesgabetasun
handiago batean aurkituko dira.
Aurretik adierazitakoaren arabera, honako hau
baiezta dezakegu: eztabaidak osatzeko sistema hori urria da eta ez du nahikoa bermerik eskaintzen lan-bazkideen defentsa egiteko, hau
da, amaierako erabakia ez da ados ez dauden
alderdiak ados jarrita aukeratutako hirugarren
inpartzial baten esku uzten, baziki eta, azken
batean, kooperatibaren alorrean eskumena
duen arduradunari dagokio erabakia hartzea.
Zazpigarrena.- Q/1/2008 kexaren kasuan
legezko zaintzagatiko lanaldi-murrizketaren
eskubidea baliatzeari dagokionez.
Egiaztatuta geratu den moduan, lanaldimurrizketa baliatzen hasi zenetik (2005.
urteko abuztuaren 1a), Eroski S. Coop.
kontsumo-kooperatibak lanaldi-murrizketan txanda aukeratzeko eta orduak egun
jakinetan metatzeko ahalmena onartu dio
_______ andreari; horrenbestez, lanegun
jakin batzuk ez dira lanegun izango langile
horrentzat. Hala ere, adierazitako ahalmena
kanpo geldituko da LAFAk onartzen duen
Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibaren
Kontseilu Errektorearen erabakiaren 2007.
urteko ekainaren 28ko aldaketaren ondorioz.
Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak
ez du argudio eta arrazoi objektibo gehiagoren ekarpena egiten _______ andreak,
baliatzen ari zen ordutegiaren inguruan
proposatutako luzapena ukatzeko. Bakarrik LAFAk egindako aldaketa gehitzen du.
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Horregatik, honako hau ondorioztatu behar
da: Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak lan-bazkideari legezko zaintzagatiko
lanaldi-murrizketaren eskubidea baliatzea
mugatu dio. Lan-bazkidearen lanaldi-murrizketaren ordutegia zehazten duena
lan-bazkidea izatetik, egunero lan egitea
eta goizeko eta arratsaldeko txandakako
txandetan lan egitea eskatu dio.
Okerreko murrizketa bat den zehaztea faltako
litzateke. Horretarako, murrizketak _______
andrearen adiskidetzeko eta sexu-arrazoiengatik diskriminatua ez izateko eskubideari
eragiten dion haztatu behar da.
Alderdi hori argitzeko Audientzia Nazionalaren Lan Arloko Salaren 25. zenbakia
duen 2005. urteko otsailaren 28ko Epaia
(157/2004 prozeduran) aipatu behar dugu.
Horren arabera “…lanaldi-murrizketa aste
bat arratsaldeko txandan lan eginez eta hurrengo astean goizeko txandan lan eginez
ﬁnkatu behar izateak, eta horrela, hurrenez
hurren… familia-plangintzan eragin larriak
sortzen ditu; horrenbestez, hein handi batean bere lanaldiaren murrizketa eskatzen
duenaren kargura daudenen arreta eta
zaintza zailtzen du, hain zuzen ere, horien
eguneroko zaintza gauzatzeko”.
Zortzigarrena.- Adiskidetzeko eskubideen
eta enpresaren ohiko funtzionamenduaren
arteko haztapen egoki bati ekiteko garrantziari dagokionez.
Konstituzio Auzitegiak honako hau defendatzen du: “Langileen lan- eta familia-bizitzaren
bateragarritasuna lortzeko neurri guztien
dimentsio konstituzionalak, emakume langileak sexu-arrazoiengatik diskriminaziorik
ez jasateko eskubidearen ikuspegitik (EEko

Urteko Txostena 2008
14. artikulua) nahiz familiaren eta haurren
babeserako mandatuaren ikuspegitik (39.
artikulua), interpretazioaren inguruan egon
litekeen edozein zalantza argitzeko nagusitu
eta balio behar du, kasuan kasuko zirkunstantzien haztapena ahalbidetzeko (langilearen irizpideak eta premiak edo enpresaren
antolamenduzko eskaerak) jokoan dauden
interesak bateragarriak egite aldera”.
Horrenbestez, langilearen interesak nahiz
enpresaren interesak hartu behar dira kontuan, baina adiskidetzeko eskubideen loturatik abiatuz, familiaren zaintza babesten
duten printzipioetatik (EEko 39. artikulua)
eta era berean, sexu-arrazoiengatik ez diskriminatzearen printzipioarekin (EEko 14.
artikulua).
Adierazi dute, antza denez, LAFAk haztapen horri hasiera emateko aukera eman
duela, bere bertsio berrian honako hau
adierazten duen bitartean: “hasiera batean
ordutegia zehazterakoan ez bada adostasunik ezartzen, eta adierazitako akordioa
lortzeko helburuarekin, bi alderdiek euren
jarrerak legezkotzat jotzen dituzten arrazoiak egiaztatu eta ordutegiaren zehaztapen
alternatiboak edota lanpostu-aldaketak
proposatu beharko dituzte…”. Hala ere,
_______ andrearen kasuan, haztapen hori
ez da egin.
_______ andreak legezko zaintzagatiko lanaldi-murrizketa berritzea proposatzen duenean
Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibaren
eskaeretara egokituz egiten du; izan ere, bere
hasierako proposamenean ez zuen goizeko
eta arratsaldeko txandakako txandetan lan
egitea barne hartzen, eta kooperatibak ezezkoa eman dionez, beste alternatiba batzuk
proposatu ditu (sekzioz aldatzea edo beste
lantoki batera lekuz aldatzea).

Era berean, Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak lan-bazkidearen luzapen-jakinarazpena eta lan-ordutegi berdina mantentzeko
nahia jasotzen dituenean, kontsumo-kooperatibak adierazitako aukerak ukatzeko alegatutako arrazoi bakarra “LAFAren aplikazio
zorrotza” da, beste mota bateko balorazio
edo argudioetan sartu gabe.
Puntu honetan, 1996. urteko ekainaren 3ko
Kontseiluaren 96/34/EE Zuzentaraua aipatu
behar da, UNICEk, CEEPek eta ESK-k (CES)
baimena baliatzeko murrizketa jakinak baimentzeko, gurasoen baimenari buruz lortutako Esparru Akordioari buruzkoa. Audientzia Nazionalaren Lan Arloko Salaren 2008.
urteko otsailaren 28ko Epaiak (epaiaren
zenbakia: 25/2005, AS 2005/620) aipatzen
du. Hainbat joera bildu dira legezko zaintza
dela medio lanaldi-murrizketa izateko baimena emateak enpresari eragin diezaiokeen balizko kaltea haztatzeko. Joera horiek
honako hauek dira:
a) Enpresa txikien antolakuntza- eta funtzionamendu-premiei erantzutea.
Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak
8.401 lan-bazkidek eta 3.158 langile finkok
eta behin-behineko langilek osatzen duten
plantilla bat du. Kooperatibak ez ditu eraginpeko lantokiari buruzko datuak ematen,
baina sor daitezkeen antolakuntza-premiei
erantzuteko langileak dituela ondoriozta
dezakegu.
b) Laneskuaren ehuneko esanguratsu batek aldi berean adiskidetzeko eskubideak
eskatzea.
Bigarren joera horri dagokionez, Eroski S.
Coop. kontsumo-kooperatibak erraztutako datuek honako hau uzten dute age-
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rian: 8.401 lan-bazkidetatik, %8,12k (n=682)
lanaldi-murrizketaren eskubidea baliatzen
du. Datu horien arabera, ondoriozta daiteke ez dela ehuneko esanguratsu bat, eta,
horrenbestez, lan-antolakuntzan ez dituela
benetako arazoak sortzen.
c) Aurreabisuaren xede den aldian ordezkari bat ezin aurkitzea.
Defentsa Erakundera eramandako informazioan, Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak egiaztatu du ez duela arazo jakinik
lanaldia murriztua duten lan-bazkideen
ordezkapenak egiteko, eskatutako antolakuntzaren eta kontratazioaren egokitzapenarekin erlazionatutakoak izan ezik.
d) Lana urtarokoa izatea edota betetzen
den eginkizunak garrantzi estrategikoa
edukitzea.
Eskura dagoen informaziotik ez da ondorioztatzen kasu hori _______ andrearen
kasua denik. Aurretik adierazitakoaren
arabera, langileak proposatutako ordutegia zehaztearen inguruan Eroski S. Coop.
kontsumo-kooperatibaren aldeko ukapena
egiazta dezaketen arrazoi objektiboak eta
zentzuko arrazoiak ez daudela dirudi.
Horrez gain, LAFAk, honako hau zehazten
du: “lanaldi-murrizketaren ordutegia zehazteari buruzko bazkidearen eta Zuzendaritzaren artean lortutako akordioa idatzita jasota
geratu beharko da”. Bazkideak salatu du
lortutako akordioaren kopia idatzia eskatu
duenean (2007. urteko urtarrilaren 2a) dokumentua ukatu zaiola, adierazitako ordutegia hiru hilean behin berrikusi ahal izateko
aitzakiaz. Ematen zaion dokumentuan bakarrik honako datu hauek adierazten dira:
hasiera-data (2008. urteko otsailaren 1a)
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eta amaiera-data (2010. urteko abuztuaren
31), aukeratu den lanaldi mota (19 ordu)
eta bazkideak ongi asko dakiela, goizeko
eta arratsaldeko ordutegia aukeratu behar
duela, sekzioak markatzen duen aldizkakotasunarekin. Hitzez itundutako ordutegia
zehazteari buruzko edozein erreferentzia
ez da aipatzen, horrela Eroski S. Coop.
kontsumo-kooperatibaren LAFAn egindako
aurreikuspena urratuz.
Zirkunstantzia horiek guztiak _______
andrearen legezko zaintzagatiko lanaldi-murrizketaren eskubidearen okerreko
murrizketa bat dira. Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak ezarritako baldintzek,
aldez aurretik adierazitako eskubidea baliatzea oztopatu eta zailtzen dute, aipatutako murrizketa egiaztatzen duten arrazoi
objektiboak erabili gabe. Horrek esan nahi
du, familiaren babesaren ikuspegitik nahiz
sexu-arrazoiengatiko lan-diskriminazioaren
interdikzioaren ikuspegitik, adiskidetzeko
eskubideen benetako baliatzeak duen garrantzi konstituzionala saihesten dela. Nolanahi ere, lan-bazkideak kooperatibarekin
lortutako akordioak ezin izango du ondorio
hau zalantzan jarri.
Bederatzigarrena.- LAFAren ondoriozko
sexu-arrazoiengatiko zeharkako diskriminazioari dagokionez.
3/2007 Lege Organikoaren 6.2 artikuluak
honako hau hartzen du zeharkako diskriminazio-egoeratzat: “itxuraz neutroa den
jarrera, irizpide edo praktika batez sexu bateko pertsonak beste sexuko pertsonekiko
desabantailan jartzen dituen egoera, salbu
eta jarrera, irizpide edo praktika horiek helburu legitimo bat kontuan hartuta egiazta
badaitezke, eta helburu hori lortzeko baliabideak beharrezkoak eta egokiak badira”.

Urteko Txostena 2008
Aldez aurretik adierazi da legezko zaintzagatiko lanaldi-murrizketaren eskubidea
langileei onartzeak ez duela esan nahi langileek osatzen dituzten erakundeek eskubide horren aurka egoteko aukerarik ez dutenik, betiere eskatutako baldintzetan beren
aurka jar ezin daitezkeela. Nolanahi ere, horretarako arrazoi objektibo eta zentzukoen
alegazioa beharko da. Ildo horretan, LAFAri
egiten zaion kritika nagusia honako hau da:
ez du behar bezalako haztapen bat egiten.
Horren haritik, Audientzia Nazionalaren Lan
Arloko Salaren 25. zenbakia duen 2005.
urteko otsailaren 28ko Epaiak (157/2004
prozeduran) honako hau adierazten du:
“…lanaldi-murrizketa aste bat arratsaldeko txandan lan eginez eta hurrengo astean
goizeko txandan lan eginez ﬁnkatu behar
izateak, eta horrela, hurrenez hurren…
familia-plangintzan eragin larriak sortzen
ditu; horrenbestez, hein handi batean bere
lanaldiaren murrizketa eskatzen duenaren
kargura daudenen arreta eta zaintza zailtzen du, hain zuzen ere, horien eguneroko
zaintza gauzatzeko”.
Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibari
dagokionez, kezkagarria da kontsumo-kooperatibak irizpide hori modu absolutuan
eta abstraktuan ezarri nahi izatea, irizpide
horrek egoera bakoitzean eduki ditzaken
ondorio negatiboak kontuan hartu gabe;
horretaz gain, erakundeak ez du justifikatu
bertako langile batzuei, arrazoi justifikatuak
direla medio beren txanden txandakatzea
alde baterako barkatu izanak erakundearen
funtzionamenduari eragiten dion aparteko
kaltea.
Oinarri horren arabera, ulertzen da LAFAren
gaur egungo bertsioak lanaldi-murrizketaren
eskubidea baliatzeko baldintza murriztuegiak

ezartzen dituela. Baldintza horiek familiabaldintza larriki kaltetu dezakete, eta horren
ondorioz, Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatiban bizitza pertsonala, familia-bizitza eta
lan-bizitza bateragarri egiteko premia duten
pertsonentzat enplegua mantentzeko oztopo larriak sor ditzakete. Horrez gain, alde
batetik kontsumo-kooperatibako plantillan
emakume asko daudelako eta beste aldetik,
adiskidetzeko eskubideetara heltzen direnak
batez ere emakumeak direlako, eragin zuzena edukiko dutenak emakumeak izango dira.
Zehazki, Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak emandako datuen arabera, legezko
zaintzagatiko 682 lanaldi-murrizketetatik,
654 emakumeei dagozkie eta bakarrik 28
gizonei.
Aurretik adierazitakotik ondorioztatzen da
LAFAk legezko zaintzagatiko lanaldi-murrizketa izateko eskubidea baliatzeari murrizketa berriak ezartzen dizkiola, hain zuzen ere 3/2007 Lege Organikoak Langileen
Estatutuaren 34. artikuluan idatz-zati berri
bat (8) sartu duenean. Idatz-zati horrek
onartzen du langileek eskubidea dutela
beren lanaldiaren iraupena eta banaketa
egokitzeko bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza bateragarri egiteko duten
eskubidea gauzatzeko. Erabaki horrekin,
Eroski S. Coop. kontsumo-kooperatibak
bere lan-bazkideentzako araudi aplikagarria okerragotu besterik ez du egin, besteren konturako langileentzako araudi aplikagarriarekin alderatuta.
Azkenik, adierazitako 3/2007 KAE aipatzeari ekin behar zaio. Adierazitako KAEk honako hau dio: ”zirkunstantzia jakinen balorazioa egin ez denez, langilearen oinarrizko
eskubidea behar bezala babestu ez dela
ondorioztatu behar dugu. Eskatutako lanaldi-murrizketa zehatza ez onartzea -alde
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batetik, murrizketa hori zenbateraino zen
beharrezkoa erakundeak betetzen dituen
garrantzi konstituzionala duten helburuak
erantzuteko, eta, beste alde batetik, horiek
onartzeak enpresari eragin diezazkiokeen
erakunde-arloko zailtasunak zein diren aztertu gabe-, emakumezko langilearen enplegua mantentzeko eta langilearen bizitza
pertsonala, lan-bizitza eta familia-bizitza
bateragarri egiteko justiﬁkaziorik gabeko
oztopo bihurtzen da, eta ildo horretan, sexu-arrazoiengatiko zeharkako diskriminazio
bat da, gure doktrinaren arabera”.
Ebazpena
Q/01/2007 zenbakia duen ikerketa-espedientean gauzatu diren jardunen arabera,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzaileak adierazi du Eroski S.
Coop. kooperatiba-sozietateak sexu-arrazoiengatiko zeharkako diskriminazioa egin
duela, aldez aurretik bertako lan-bazkideei
LAFAren bitartez txandak egin beharra
ezartzerakoan. Ondorioz, honako gomendio hau igorri du
1. 2007. urteko ekainaren 28an Kontseilu
Errektoreak onartutako legezko zaintzagatiko edo familiako kide baten zaintzagatiko lanaldi-murrizketaren araudi
erregulatzailea aldatzea, honako alderdi
hauek kontuan hartuz:
a) Berdintasunaren eta sexu-arrazoiengatiko diskriminaziorik ezaren oinarrizko
eskubidea eta adingabearen babeserako
eskubidea.
b) Adiskidetzeko eskubidea berdintasunerako oinarrizko eskubidearekin lotuta.
c) Adiskidetzeko eskubide hori baliatzerakoan erabiliko diren elementuak: lanaldi-murrizketa, lanaldiaren malgutasuna
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edota egokitzapena eta etxebizitzara
hurbiltzea.
d) Ordutegiaren murrizketaren eta zehaztapenaren formulazioa interesdunaren
proposamen gisa eta ez eskaera gisa.
Q/06/2008 eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA, USTEZKO SEXUJAZARPENARI LOTUTA CIUDAD DE
VITORIA HOTELA SEXUAGATIKO DISKRIMINAZIOAN ERORI DELA EZESTEN
DUENA.
Aurrekariak
Lehena.2008ko
urtarrilaren
29an,
Q/06/2008 kexa sartu zen Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundean, Ciudad de Vitoria Hoteleko langile
ohi _______ andreak ezarria sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa dela-eta, lan-harremanaren eremuan Ciudad de Vitoria Hoteleko _______ eskutik pairatutako ustezko
sexu-jazarpenari dagokionez. _______
andrea ELAko emakumezko delegatu sindikalarekin agertu zen Defentsa Erakundean, eta Ciudad de Vitoria Hoteletik kaleratu
zutela adierazi zuen, bertan bi urte lanean
eman ondoren. Adierazi zuenez, aldi horretan begiradak, ukitzeren bat, proposamenak eta tratu iraingarriak pairatu zituen Hoteleko _______ren eskutik. Adierazi zuen,
halaber, arduradun hurrenari eman ziola
bere egoeraren berri, eta beste zenbait
langilek ere horrelako egoerak zuzenean
ikusi zituztela, baita interesdunak egoera
horien aurrean ageri zuen aurkako jarrera
ikusi ere, 2006. urteko Hoteleko langileen
jaian, esaterako.

Urteko Txostena 2008
_______ andreak honako dokumentu hauek aurkeztu zituen:
- Zerbitzariaren lan-kontratu mugagabea,
2006ko abenduaren 11n Ciudad de Vitoria Hotelean hasia.
- Idazkia, 2007ko azaroaren 30ekoa, Ciudad de Vitoria Hoteleko zuzendari kudeatzaileak emakumezko langileari diziplinakaleratzea jakinarazteko bidalia.
- Idazkia, 2007ko azaroaren 30ekoa. Horren
bitartez, enpresak, kaleratzea bidegabea
zela onartuz, legezko kalte-ordaina jarri
zuen langilearen eskura, hain zuzen ere
45 eguneko soldata lan egindako urte
bakoitzeko.
- Kontingentzia arruntengatiko aldi baterako ezintasunaren altako parte medikoa,
2007ko ekainaren 14tik 2007ko uztailaren
2ra bitarte bajan egon ondoren.
Bigarrena.- 2008ko otsailaren 27an, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak, aldez
aurreko eginbideen fasean, honako hauei
buruzko informazioa eskatu zion ELAk
lantokian duen emakumezko delegatu sindikalari: salatutako egoeraren edo antzeko
beste egoera batzuen berri ote zuen, sindikatuak abian jarritako ekintzak, sexu-jazarpenari dagokionez indarrean zeuden
erabakiak eta abar.
2008/05/06an, ELAk Ciudad de Vitoria Hotelean zeukan emakumezko delegatu sindikalak
bidalitako idazkia Defentsa Erakundean sartu
zen, eta, delegatu horrek hartan adierazi zuenez, ez zuen salatutako jazarpen-egoeraren
berri izan _______ andreak _______ Hotelean
jardun zuen bitartean. Ondoren, zenbait lankiderekiko solasaldi informal batean zera jakin
zuen, 2006ko langileen jaian, _______k hura
ukitzeko ahalegina egin zuenean, _______
andreak oker zebilela adierazi ziola. Ordu-

an, ELAko emakumezko delegatu sindikala
emakumearekin harremanetan jarri zen, eta
azken urtean bizi izandako egoeraren berri
eman zion, langileen jaian gertatutakoarekin
abiatu zena; horren ildotik, barrako buruak
inolako jaramonik ez ziola egin erantsi zuen,
jazarpena ahoz salatu bazion ere.
Hirugarrena.- 2008ko azaroaren 3an, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundeak sexu-arrazoiengatiko
diskriminazioarengatiko ikerketa-prozedura
hasteko erabakia hartu zuen, Ciudad de Vitoria Hoteleko langile ohi _______ andreak
hotel-establezimendu horretako _______ren
eskutik pairatutako ustezko sexu-jazarpenari
dagokionez.
Laugarrena.- 2008ko azaroaren 14an, Ciudad de Vitoria Hoteleko _______ren legezko
ordezkariak igorritako idazkia sartu zen. Hartan, salatutako pertsona fisikoari edo juridikoari buruzko argibideak eskatzen zituen, baita
Silken kateko Giza Baliabideen zuzendariari
hasiera-erabakia bidali izanaren arrazoiak eta
kexa onartu aurretik egindako balioespenari
eta ikerketei buruzko informazioa eskatu ere.
2008ko azaroaren 27an, Berdintasunerako
Defentsa Erakundeak idazkia bidali zion, eskatutakoak argitzeko.
Bosgarrena.- 2008ko abenduaren 19an,
alegazioen idazki bat sartu zen Defentsa
Erakundean. Horren bitartez, Ciudad de Vitoria Hoteleko _______ren lege-ordezkariak
espedientea artxibatzeko eskaera egin zuen,
_______ andreak bere kexan alegatutako
gertaerek oinarririk ez zutelako. Horren haritik, salatutako gertaeren garaian Ciudad de
Vitoria Hotelean ziharduten zenbait langileren
testigantzak ere aurkeztu zituen, _______
ren aldetik langile ohiarenganako inolako
sexu-jazarpenik ez zutela ikusi adierazten
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zutenak.
Aurkeztutako aitorpenean artean, Hoteleko
langile ohi batena zegoen, ELAko emakumezko delegatu sindikalaren 2008ko maiatzaren
6ko idazkian adierazten zuenez, 2006ko jaian
gertatutako egoeraren lekuko izan zena, baita
Piano Barreko barrako buruarena ere, _______
andreak bere kexan adierazi zuenez, salatzailearen ahotik salatutako egoeraren berri izan
zuena.
Seigarrena.- Aurkeztutako alegazioak eta aitorpenak azterturik, 2009ko otsailaren 10ean,
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak lekuko-frogara deitu zituen aitorpen horien egile
guztiak, eta guztiek ere berretsi egin zuten aldez
aurretik adierazitakoa, hau da, _______ andreak salatutako sexu-jazarpenaren berri ez zutela;
Hoteleko _______ren abokatua bertaratu zen
lekuko horietako biri hartutako aitorpenetan.
Zazpigarrena.- 2009ko martxoaren 9an, eta
119/2006 Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoaren indarrez, Ciudad de Vitoria Hoteleko
_______ren entzute-izapideari hasiera eman
genion, egindako ikerketa-eginbideetarako
sarbidea izateko eta, komenigarritzat jotzen
badu, espedientearen ebazpenean kontuan
izan beharreko alegazioak, dokumentuak edo
bestelako elementuak aurkezteko (entzute izapidea).
Zortzigarrena.- 2009ko martxoaren 26an, Ciudad de Vitoria Hoteleko _______ren legezko
ordezkariak aurkezten du Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeko
erregistroan alegazio-agiria. Bertan eskatzen
du, lekukoek egindako adierazpenak direla eta,
espedientea artxibatzeko.
Zuzenbideko Oinarriak
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Lehena.- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako funtsezko eskubideari dagokionez.
Emakumeen eta gizonen berdintasuna giza
eskubideei buruzko nazioarteko hainbat
testutan onartzen den printzipio juridiko
unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio mota
guztiak desagerrarazteari buruzko Konbentzioa (CEDAW) dago. Konbentzio hori Nazio
Batuen Batzar Nagusiak onartu zuen 1979.
urteko abenduan eta Espainiak berretsi
1983. urtean.
Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko funtsezko printzipioa da. Amsterdameko
Ituna indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko
maiatzaren 1etik aurrera, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak
desagerraraztea Europar Batasuneko eta
horren kide direnen politika eta ekintza
guztietan bildu behar diren helburuak dira.
1978. urteko Espainiako Konstituzioak
berdintasun-printzipioari eskaintzen dio
14. artikulua, eta honako hau ezartzen du:
“Espainiarrak legearen arabera berdinak
dira, eta ezin da inolako bereizkeriarik egin,
jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bestelako inguruabar edo egoera pertsonal
zein sozialak aintzat hartuta”.
Emakumeen eta gizonen arteko egiazko
berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoak (aurrerantzean 3/2007
Lege Organikoa), honako hau adierazten
du 1. artikuluan: “Emakumeak eta gizonak
berdinak dira giza duintasunean eta berdinak eskubideetan eta betebeharretan. Lege
honen helburua da emakumeen eta gizonen
arteko tratu- eta aukera-berdintasunerako
eskubidea gauzatzea, bereziki emakumea-
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ren diskriminazioa ezabatuz, haren zirkunstantzia edo izaera edozein izanik ere, bizitzako edozein eremutan, eta bereziki alor
politikoan, zibilean, lanean, ekonomian, eta
gizarte- eta kultura-arloan, Konstituzioaren
9.2 eta 14. artikuluen garapenean gizarte
demokratikoagoa, zuzenagoa eta solidarioagoa lortzeko”.
Era berean, 3/2007 Lege Organikoaren 4.
artikuluak adierazten du “emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu juridikoaren printzipio
informatzailea dela, eta, horregatik, arau
juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan
kontuan hartuko dela”.
Bestetik, 4/2005 Legeak mekanismo eta
neurri zehatz batzuk planteatzen ditu, euskal
herri-administrazioek eragin handiagoko
politikak eta jardunak abiarazi ditzaten
lortzeko, halako moldez non emakumeen
eta gizonen arteko desberdintasunaren
fenomenoa —egiturazkoa eta unibertsala—
gizartetik desagerraraz dadin. Mekanismo
horien artean Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundea sortu
du, sexu-arrazoiengatiko diskriminazioegoeren aurrean herritarrak defendatzeko
eta
Euskal
Autonomia
Erkidegoan
emakumeen eta gizonen arteko tratuberdintasunaren printzipioa bete dadin
sustatzeko organo gisa (63.1 artikulua).
Defentsa
Erakundearen
zereginetako
bat ikerketak egitea da, sexua dela-eta
gerta daitezkeen diskriminazio-egoerak
-zuzenekoak edo zeharkakoak- argitzeko
(64.1, a) artikulua).
Bigarrena.- Sexu-jazarpenari dagokionez.
3/2007 Lege Organikoaren 7. artikuluak
ezartzen duenez, “Zigor Kodean ezarrita-

koari utzi gabe, lege honen xedeetarako
honako hau da sexu-jazarpena: edozein
sexu-portaera, hitzezkoa edo ﬁsikoa, pertsona baten duintasunaren aurka doana
edo asmo hori duena, ingurune larderiatsu,
umiliagarri edo iraingarri batean sortzen
bada bereziki. Sexu-jazarpena eta sexuarrazoiengatiko jazarpena betiere diskriminatzailetzat hartuko dira”.
Bestetik, Langileen Estatutuak interesa
adierazi du azkenaldian sexu-jazarpena
prebenitzeko. Horren haritik, 4.2 e) artikuluaren arabera, langileen intimitatea eta
duintasuna errespetatu behar dira, haien
funtsezko eskubidea den aldetik, hainbat
arrazoirengatiko (arraza edo etnia, erlijioa
edo sinismenak, ezintasuna, adina edo
sexu-joera) jazarpenetik babestea eta sexu-jazarpenetik eta sexu-arrazoiengatiko
jazarpenetik babestea barne.
Orobat; Langileen Estatutuaren 17. artikuluaren bigarren paragrafoak honako hau
ezartzen du: “deusezak izango dira enpresaburuak hartutako erabakiak, baldin eta
erabaki horiek langileentzat kaltegarriak
baldin badira eta tratu-berdintasunaren eta
bereizkeriarik ezaren printzipioa betetzeko
enpresan egindako erreklamazio baten aurka edo aurrera eramandako ekintza judizial
baten aurka hartutakoak”.
Lan-eremuko doktrinak eta jurisprudentziak
“sexu-xantaia” eta “giroko sexu-jazarpena”
bereizten dituzte.
Enpresaburuak edo hierarkian gorago dagoen batek langileari esanbidez edo isilbidez sexu-eskakizunak egiten dizkionean
gertatzen da “sexu-xantaia”, baldin eta eskakizuna onartuz gero lan-baldintzetan eta
lan-aurreikuspenetan hobera egingo duela
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agintzen badio, edo onartu ezean baldintza
eta aurreikuspen horietan kalteren bat jasango duelako mehatxua egiten badio.
“Giroko sexu-jazarpena”, berriz, sexu-jazarpenaren subjektu aktiboak langilearentzat
lan-ingurune larderiatsua, etsaitasunezkoa
edo umiliagarria sortzen duenean, baina
lan-giro kutsatu horrek lanaren iraupenean
edo lan-baldintzetan berariazko ondorio
negatiborik ez dakarrenean gertatzen da.
Sexu-jazarpena botere-harremanen adierazpidea da. Horren ildotik, emakumeek
aukera gehiago dituzte sexu-jazarpenaren
biktima izateko, hain zuzen ere posizio ahulagoetan eta segurtasunik txikiagoarekin
egoten direlako gizartean eta ekonomian
zein lan-merkatuan, eta botere-lehiakidetzat jotzen dituztenean ere jazarpena pairatzen dute. Lan eremuan, botere-desoreka
nabari den harremanetan agertzen da jazarpena. Batetik, emakumeak berdintasunik gabeko egoera batean egoten dira harreman horietan, eta, bestetik, boterearen
erabilerak zerikusi handiagoa du generoboterearekin eraginpekoek enpresan duten
hierarkia-posizioarekin baino.
Sexu-jazarpeneko jokabideetan eraso anitz
nabari dira, eta doktrina guztiak bat datoz
horretan. Sexu jazarpena -sexu-eskakizunak onarraraztea edo sexuarekin zerikusia
duten erasoak edo irainak pairaraztea- biktimaren sexu-bizitzari dagokio, eta intimitaterako (Espainiako Konstituzioaren 18.1
artikulua) eta duintasunerako (Espainiako
Konstituzioaren 10. artikulua) eskubideak
babesten du arlo hori, nortasuna eta sexuaskatasuna askatasunez garatzeari buruzko
atalean. Jazarpenak lesio fisikoak eta/edo
psikikoak eragin ditzakeenez, osotasun fisikorako eta moralerako eskubidea ere egon-
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go litzateke kolokan (Espainiako Konstituzioaren 15. artikulua). Bestetik, Konstituzio
Auzitegiak onartu zuenez (224/1999 KAE,
abenduaren 13koa), sexu-jazarpenak Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluarekin
ere izan dezake zerikusia, hain zuzen ere lanean sexu-arrazoiengatik ageri ohi den diskriminazioaren interdikzioarekin, oinarrian
betiere egoten dena, emakumeari gizonari
baino askoz ere gehiagotan eta askoz ere
indartsuago eragiten diolako, emakumeak
lan-merkatuan eta prestazioaren tokian
betidanik mendetasun- edo ahulezia-baldintzetan egon izanaren ondorioz.
Zigor-arloko eta lan-eremuko indarreko
antolamendu juridikoak sexu-jazarpenari
aurre egiteko aurreikusitako mekanismoei
dagokienez, biktimei honako hauek bermatzen dizkietela esan dezakegu: portaerak
amaitzea, eragindako kaltearen araberako
konpentsazioa lortzea (kalte-ordaina), eta,
azkenik, lan-harremana amaitzeko aukera,
dagokion kalte-ordainaren truke.
Hirugarrena.- _______ andreak aurkeztutako kexari dagokionez.
2007ko azaroaren 30ean, Ciudad de Vitoria
Hoteleko zuzendaritzak _______ andreari
diziplina-kaleratzea jakinarazi zion, eta,
enpresarekiko harremana amaitutakoan,
emakumezko langileak kexa bat aurkeztu
zuen Defentsa Erakundean, lan-harremanaren azken urtean Hoteleko _______k
jazarri egin zuela salatzeko; erantsi zuenez,
hierarkia-arduradunari salatu zizkion aldez
aurretik jazarpen-egoera horiek, baina hark
ez zuen inolako neurririk hartu horren inguruan.
_______ andreak Defentsa Erakundera jo
zuen, ELAk Hotelean duen ordezkari sindi-
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kal _______ andrearekin, eta azken horrek,
salatutako gertaeren bertsioa berresteaz
gain, zera erantsi zuen, garai hartan Ciudad de Vitoria Hoteleko mandatugile gisa
ziharduen pertsonak 2006. urteko langileen
jaian gertatutakoa ikusi zuela. Hain zuzen
ere, _______ andreak salatutako jazarpenegoerak jai horretan izan zuen abiapuntua.
Aldez aurretik adierazitakoari jarraiki, honako ondorio hau atera dezakegu: bi pertsona
_______.andreak salatutako egoeraren lekuko izan ziren edo egoera horren berri izan
zuten. Alabaina, Ciudad de Vitoria Hoteleko _______ren lege-ordezkariak ere bere
aitorpenak aurkeztu ditu: batetik, _______
andrearen goragoko hierarkia-arduradunarena, hotel-establezimendu horretan lanean
jarraitzen duena eta “________ andreak salatutako egoeraren berri ez duela izan, eta,
ondorioz, gezurretan ari dela”, adierazten
duena, eta, bestetik, Hoteleko mandatugile
ohiarena, “_______k _______ andrea sexualki jazarri izana ez duela behin ere ikusi”
jasotzen duena.
_______ren lege-ordezkariak ekarritako
aitorpenei dagokienez, kontuan hartzekoa
da sei aitorpenetatik lau une honetan Ciudad de Vitoria Hotelean jardunean ari diren
pertsonek egin dituztela. Hortaz, argi dago
nekez egingo lituzketela beren lantokiko
nagusi gorenaren aurkako aitorpenik, haien
kaltetan joango litzatekeelako hori.
Bestetik, antza denez, ELAk Ciudad de Vitoria Hotelean duen ordezkari sindikala da
_______ andrearen kexan bildutako gertaeren bertsioa babesten duen bakarra, eta
kontuan hartzekoa da hark interes pertsonala eta zuzena eduki lezakeela _______
ren irudia “kaltetzeko”, haren aurka zenbait
salaketa judizial aurkeztu dituelako aldez

aurretik. Hortaz, haren aitorpena era ezin
da baliagarritzat hartu ikerketa-prozedura
honi dagokionez.
Aldez aurretik adierazitakoari jarraiki, batak
eta besteak gertaerei buruz emandako
bertsioak aurkakoak direla aintzat hartuta,
nekez egiazta genezake _______ andreak
salatutako sexu-jazarpena pairatu zuela
Hoteleko _______ren eskutik, eta hori
honako arrazoi honengatik: baja-partea,
beste zenbait elementurekin batera, jazarpen-egoeraren adierazgarri izan litekeen
arren, bestelako probarik ezean, lan-bajatik (19 egun), berez, ezin daiteke ziurtatu
_______ andrea sexu-jazarpenaren biktima
izan denik.
Laugarrena.- Lanean sexu-jazarpena eta
sexu-arrazoiengatiko jazarpena prebenitzeko enpresaburuak duen erantzukizunari
dagokionez.
3/2007 Lege Organikoaren 48.1 artikuluak
ezarri duenez, “Enpresek lan-baldintza
egokiak sustatu beharko dituzte sexu-jazarpena eta sexu-arrazoiengatiko jazarpena saihesteko, eta prozedura espeziﬁkoak
ahalbidetuko dituzte horrelako egoerak
prebenitzeko, eta egoera horiek pairatzen
dituztenen salaketak edo erreklamazioak
bideratzeko. Helburu horretarako, zenbait
neurri ezarri ahal izango dira langileen ordezkariekin negoziatu ondoren, hala nola
jarraibide egokien kodeak landu eta hedatzea, eta informazio-kanpainak edo prestakuntza-ekintzak egitea”.
3/2007 Lege Organikoa indarrean hasi arte,
enpresaburuek sexu-jazarpena prebenitu
behar zuten lanean, enpresaburuak lantokian langileen segurtasuna eta osasuna
bermatzeko duen betebeharra den heinean
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(Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 14. artikulua),
eta, horrenbestez, sexu-jazarpena lanarriskua zen, eta, enpresaburuak arrisku
hori prebenitzeko betebeharra betetzen ez
bazuen, kalte-galerengatiko erantzukizun
zibila sortzen zen. Orobat, eta erantzukizun zibil horri utzi gabe, enpresaburuak
sexu-jazarpena eta sexu-arrazoiengatiko
jazarpena prebenitzeko betebeharra betetzen ez badu, horren subjektu aktiboa
edozein dela ere (enpresaburua, zuzendari
bat, beste langile bat, baita ez-enplegatuak
ere, bezero edo hornitzaileak, esaterako),
administrazioko oso arau-hauste larria da
(Lan-arloko Arau-hauste eta Zehapenei
buruzko Legearen testu bateginaren 8.13
bis artikulua), eta prebentzio-araudia ez
betetzetik beste zenbait erantzukizun eratortzen dira.
Sexu-jazarpenari eta sexu-arrazoiengatiko jazarpenari dagokienez, 3/2007 Lege
Organikoaren erregulazioa (48. eta 62. artikuluak) honako ideia honetan oinarritzen
da: arlo horretan enpresa-politika egokia
jarri behar da abian, horrelako jokabideak
saihesteko lagungarria den aldetik. Testuinguru horretan, politikak neurri multzoa esan
nahi du, sexu-jazarpena eta sexu-arrazoiengatiko jazarpena prebenitzera bideratua,
eta, ahal dela, honako ekintza hauek bildu
behar dituena: printzipio-aitorpenak, horrelako jokabideak gaitzesten dituztenak;
jazartzailearen aurka hartu beharreko diziplina-neurriak; langileak jazarpenarekiko
sentsibilizatzea; enpresa-politika langile
guztien artean hedatzea; aginte-eginkizunak dituztenei prestakuntza espezifikoa
eskaintzea; enpresan prestakuntza egokia duen pertsona bat izendatzea, enpresaren zein langileen konfiantzakoa izaki sexu-jazarpenarekin eta sexu-arrazoiengatiko
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jazarpenarekin zerikusia duten alderdien
(langileen sentsibilizazioa; langileen prestakuntza, aginte- eta zuzendaritza-eginkizunak gauzatzen dituztenei dagokienez
bereziki; kexak jasotzea eta biktimen aholkularitza) ardura osoa hartuko duena.
Enpresa-eremuan prozedura jakin batzuk
jarri behar dira abian, langileei sexu-jazarpenaren eta sexu-arrazoiengatiko jazarpenaren aurrean babesteko duten eskubidea
gauzatzeko aukera emateko, kexa eta erreklamazio guztiak eraginkortasunez, azkartasunez eta errespetuz bideratuko direlako
bermea emanez.
Langileen ordezkariek negoziatuko dituzte
sexu-jazarpenaren eta sexu-arrazoiengatiko jazarpenaren arloan prebenitzeko eta
salaketa edo erreklamazioak bideratzeko
enpresaburuak hartu beharreko neurri espezifikoak, eta, horren ildotik, hitzarmen
kolektiboak arauzko esparru ezin hobea
dira neurri horiek biltzeko.
Ildo horretatik, Arabako ostalaritza-sektorerako hitzarmen kolektiboaren 30. artikuluak
honako hau onartzen du: “langileek beren
intimitatearen eta duintasunaren errespeturako eskubidea dute, sexuarekin zerikusia
duten irain hitzezko edo ﬁsikoetatik babestea barne. Ekintzen edo ez-egiteen bitartez,
eskubide horren aurkako erasoak gertatzen diren enpresetan, zehapenei buruzko
indarreko araudian xedaturikoa beteko da.
Enpresa Batzordeak, edo langileen ordezkariek eta Enpresako Zuzendaritzak, eraginpeko langilearen intimitate-eskubidea
bermatuko dute, horren nortasuna isilpean
gordetzen saiatuz”.
Diziplina-erregimenari dagokionez, hitzarmen horren 41. artikuluak “Ostalaritza Sek-
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torerako Estatu Eremuko III. Lan Akordioan”
bildutako falta eta zehapenen erregulazioa
aipatu du . Akordio horren seigarren kapituluak laneko diziplina-erregimena ezartzen du, eta honako hau jotzen du oso falta
larritzat (39.12 artikulua): “lan-eremuan,
sexuarekin zerikusia duten irain ﬁsiko edo
hitzezkoen bidez emakumearen edo gizonaren intimitate eta duintasunerako errespetua urratzen duen portaera edo jokabide
oro. Portaera edo jokabide hori hierarkiaposizio bat baliatuz gauzatzen bada, hori
inguruabar astungarria izango da”.
Puntu horretan, 2008ko abuztuaren 26ko
Ebazpena aipatu behar da, Laneko Zuzendaritza Nagusiarena, 2008ko uztailaren
24ko Erabakia erregistratu eta argitaratzen
duena. Azken horren bitartez, bi kapitulu
gehiago biltzen dira Ostalaritza-sektorearen estatu-eremuko III. Lan Akordiora:
bederatzigarren kapitulua, emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasunari buruzkoa, eta hamargarren kapitulua, lan-arriskuen prebentzioari eta laneko
segurtasunari eta osasunari buruzkoa.
Emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta
aukera-berdintasunaren arloko kapitulu
berriak, hitzaurrean jaso denez, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan jasotako
araudi berria aplikatu nahi du. Hala, berdintasun-printzipioa jaso da lan-eremuan
sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren debekua arautuz, eta, hori ez ezik, espresek
berdintasun-planak lantzeko eta aplikatzeko betebeharra bete dezaten errazteko,
zenbait arau eta irizpide ezarri dira, enpresek beren eremuan berdintasun-plana
ezartzeko aukera izan dezaten, baldin eta
betebehar hori bete behar badute. Gainera,
berdintasun-planen bitartez lortu beharreko helburuak zehaztu dira, aldez aurretik

enpresak egindako diagnostiko egoeran
oinarrituta; datuak sexuen arabera bereizita jaso behar dira diagnostiko horretan, eta
enpresek txantiloi estandar bat izango dute
eskura lan hori errazago egiteko.
Sexu-jazarpenari eta sexu-arrazoiengatiko
jazarpenari dagokienez, hainbat neurri espezifiko hartu dira aintzat, batetik, prebenitzekoak (jokabide-kodeak), eta, bestetik,
jazarpena pairatu dutenen salaketa eta
erreklamazioak bideratzekoak (jardun-protokoloak). Sexu-jazarpenaren eta sexuarrazoiengatiko jazarpenaren kasuetarako
ostalaritza-enpresetarako prestatutako
jardun-protokolo horiek prozeduren eraginkortasunean oinarritu behar dira, baita
izapideen azkartasunean eta konfidentzialtasunean ere. Protokoloetan, bi prozedura
mota antolatu dira: bata, aldez aurrekoa eta
informala, eta, bestea, formala, prozedura
informala -jazarpena zuzena izan delako,
kasuaren zirkunstantziak direla medio edo
prozedura informala arrakastarik gabe burutu delako- egokia ez den kasuetarako.
Arauzko testuinguru horretan, 2008ko urriaren 28ko jazarpenaren aurkako prebentzioprotokoloa aurkeztu zuen Ciudad de Vitoria
Hoteleko
zuzendaritzak-kudeatzailetzak
(ez zegoen indarrean _______ andreak
salatutako egoera gertatu zen unean), baita
Hoteleko langileei bidalitako komunikazioa
ere, protokoloaren berri ematen diena eta
Hoteleko bi langile “aholkulari konfidentzial” izendatzen dituena.
Oro har esan dezakegu Ciudad de Vitoria
Hotelak aurkeztutako jazarpenaren aurkako prebentzio-protokoloan Ostalaritzaren
Sektorerako estatu-eremuko IIII. Lan Akordioaren bederatzigarren kapituluan bildutako xedapenak biltzen direla. Alabaina,
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zenbait alderdi interesgarri ez ditu garatzen
protokoloak, jardun-protokoloen erregulazio zehatza, esaterako, eta batzuetan haren
erregulazioa III. Lan Erabakian bildutakoa
baino mugatzaileagoa dela ere esan dezakegu.
Protokoloak aholkulari konfidentzialaren
figura sortu du, enpresa-zuzendaritzak
izendatua eta jazarpenarengatik sortutako
kexa eta salaketak bideratzeko eginkizuna
duena, langilearekin batera -edo horren
ordez, langilearen esanbidezko baimenarekin- jardunez, gatazkari irtenbide bat ematen ahalegintzeko.
Horren haritik, jazarpenarengatik sortuko
diren kexa eta salaketa guztiak Enpresa
Zuzendaritzak izendatutako “aholkulari
konfidentzialaren” bitartez bideratuko dira.
Nolanahi ere, Ostalaritzaren estatu-eremuko III. Lan Akordioari kapitulu berriak eransten dizkion 2008ko uztailaren 24ko Erabakiak (8.1 artikulua) honako hau ezartzen du
prozedura formalari dagokionez: “hasteko,
idazki bat aurkeztuko da, gertaeren ahalik
eta zerrenda zehatzena jasoko duena, sexu-jazarpena pairatu duen interesdunak
landua. Interesdunak hautatuko du idazkia nori bidali, langileen departamentuko
arduradunari edo enpresa-zuzendaritzako
ordezkari bati. Orobat, langileak hala erabakitzen badu, enpresaren ordezkaritza bateratu eta sindikalari helaraziko zaio horren
kopia bat”.
Hain zuzen ere, “aholkulari konfidentzial”
izendatutako langileetako bat enpresako
prebentzio-delegatuetako bat da, eta, aldi
berean, _______ andrearen hierarkia-arduraduna izan zen Ciudad de Vitoria Hotelean
zerbitzari jardun zuen bitartean. Aholkulari
konfidentzial horrek Defentsa Erakundean
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egindako aitorpenetik zera ondorioztatzen
da, jazarpenaren aurkako prebentzio-protokoloa bazegoela jakin arren, protokolo
horren funtsezko edukiaren (prozedurak)
berri ez zuela, eta, beraz, nekez berma
daiteke jazarpen-egoerak paira ditzaketen
Hoteleko langileen tutoretzarako eskubidea, baldin eta kexak edo salaketak bideratzeko ardura duten pertsonetako batek
zeregin hori aurrera eramateko beharrezko
prestakuntzarik jaso ez badu.
Gauzak horrela, gogoratzekoa da kexak
bideratzeko arduradunak arlo horri buruzko prestakuntza egokia jaso behar duela
aldez aurretik, Langileen Estatutuaren 19.4
artikuluari zein Lan Arriskuen Prebentzioari
buruzko Legearen 19. artikuluari jarraiki.
Ebazpena
Lehena.- Q/06/2008 ikerketa-espedientean
egindako jardunei jarraiki, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako defendatzaileak
ezetsi egin du _______ andreak aurkeztutako kexa, egindako ikerketa-eginbideak
oinarritzat hartuta salatutako sexu-jazarpenik gertatu denik ez delako egiaztatu.
Bigarrena.- Jazarpen-egoerak prebenitzearen eta egoera horien aurrean jardutearen
arloan aplikagarria den araudia eta Ciudad
de Vitoria Hoteleko barne-protokoloa kontuan hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
defendatzaileak honako gomendio hauek
helarazi dizkio Ciudad de Vitoria Hoteleko
zuzendari kudeatzaileari:
1- Eskumeneko organoari, Hitzarmen Kolektiboan sexu-jazarpenari buruzko esanbidezko aipamena sartu beharra jakinaraztea,
horrelako portaeren erabateko gaitzespe-
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na adieraziko duena. Arabako Ostalaritza
Sektorerako indarreko Hitzarmen Kolektiboak ez die ezer berririk eransten Langileen Estatutuan bildutako xedapenei,
sexu-jazarpeneko jokabideen gaitzespena adierazten duen printzipio-aitorpenari
dagokionez, printzipio horiek zehazteko
esparru egokia Hitzarmena -eta ez protokoloa- dela aintzat hartuta.
2- Enpresaren erantzukizunen erregimenean kalte-ordain formula bat sartzea,
kalte-galera zibilengatiko kalte-ordainetik
aparte, jazarpena pairatu dezakeen biktimaren kalteak konpentsatzeko. Kalteordain formula hori sartzeko, 3/2007 Lege
Organikoaren 10. artikuluan jokabide diskriminatzaileen ondorio juridikoei buruz
ezarritakoa hartuko da aintzat: “sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa diren edo eragiten duten egintzek erantzukizuna sorraraziko dute, benetakoak, eraginkorrak eta
pairatutako kaltearekiko proportzionalak
izango diren kalte-ordainketen edo kalteordainen sistema baten bitartez, baita,
hala badagokio, jokabide diskriminatzaileak gertatzea prebenituko duen disuasiozko zehapen-sistema eraginkor baten
bitartez ere”.
3- Sexu-jazarpenaren prebentzioaren arloan erantzukizun espezifikoa izango
duen figura bat sortzea (berdintasun-delegatua), prestakuntza egokia eta nahikoa
izango duena eta enpresako langileen
ordezkaritza-organoak edo enpresa eta
langileen ordezkaritza adostuta izendatuko dutena. Horrekin zera saihestu nahi
da, jazarpenarengatiko kexak bideratzeko bide bakarra, enpresak izendatutako
“aholkulari konfidentziala” izatea.
Berdintasun-delegatu horiek honako egin-

kizun hauek bete ditzakete, besteak beste:
a) Enpresaren zuzendaritzarekin elkarlanean
jardutea, lanean sexu-jazarpena eta sexuarrazoiengatiko jazarpena prebenitzeko.
b) Langileak sentsibilizatzea, langile arauhausleei zehapen gisa ezarritako sentsibilizazio-ikastaroak ematea barne.
c) Enpresan jazarpena ahalbidetzen duten
alderdiei buruzko informazioa jasotzea,
eta, enpresarentzat, alderdi horiei buruzko
txostenak lantzea eta ematea.
d) Sexu-jazarpena eta sexu-arrazoiengatiko
jazarpena eragin ditzaketen egoeren berri
badute, jokabide horiek enpresaren zuzendaritzari jakinaraztea.
e) Aholkularitza eta laguntza jazarpena pairatzen dutenentzat.
f) Jazarpena pairatu dutenek edo jazarpena
gertatu dela dakitenek aurkeztutako erreklamazioak jasotzea eta izapidetzea, eta
bereziki erreklamazio eta salaketa horiek
seriotasunez, azkartasunez eta konfidentzialtasunez tratatzea.
g) Arazoaren konponbide-saio estraofizialean parte hartzea, jazarpena pairatu duenak eskatuta.
h) Prozeduren eta prozeduren eraginkortasunaren jarraipena egitea.
Eskumenei dagokienez, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak prebentzio-delegatuei onartzen dizkien eskumen guztien
jabe dira berdintasun-delegatuak. Bereziki,
honako eskumen hauek edukiko dituzte:
a) Enpresan sexu-jazarpena eta sexu-arrazoiengatiko jazarpena prebenitzea ahalbidetuko duten neurriak proposatzea. Enpresak,
langileen ordezkaritzak proposatutako neurriak hartzeari uko egiten badio, horretarako
arrazoiak eman beharko ditu.
b) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzara jotzea, baldin eta sexu-jazar-
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pena edo sexu-arrazoiengatiko jazarpena
pairatzen ari diren pertsonak badaudela
badakite, edo hori pentsatzeko arrazoi
sendoak badituzte.
c) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundera jotzea, baldin eta
sexu-jazarpena edo sexu-arrazoiengatiko
sexu-jazarpena jasaten ari diren pertsonak badaudela badakite edo hori pentsatzeko arrazoi sendoak badituzte, edota
sexu-jazarpena edo sexu-arrazoiengatiko
jazarpena prebenitzeko neurriak ez direla
hartzen ari uste badute.
Sexu-jazarpenaren eta sexu-arrazoiengatiko jazarpenaren arloan haien eginkizunak
gauzatzeko beharrezko dituzten baliabideak
eta prestakuntza jarriko ditu enpresaburuak
berdintasun-delegatuen eskura. Prestakuntza hori prestakuntza-modulu batean bilduko da, eta gutxienez berrogeita hamar ordu
iraungo du modulu horrek.
Prestakuntza nahikoa eta egokia izan dadin, horren
edukiak honako gai hauek bildu beharko ditu:
a) Sexu-jazarpenaren eta sexu-arrazoiengatiko jazarpenaren kontzeptua. 3/2007
Lege Organikoak, Lan-arloko Arau-hausteei eta Zehapenei buruzko Legeak eta
Zigor Kodeak sexu-jazarpenari eta sexuarrazoiengatiko jazarpenari buruz ematen
duten definizioa.
b) Jazarpenaren sorreran eragiten duten
alderdiak.
c) Oinarrizko prebentzio-teknikak sexu-jazarpenaren eta sexu-arrazoiengatiko jazarpenaren arloan.
- Jazarpenaren aurkako politikak lantzea.
- Politika jakinaraztea.
- Agintzeko eta pertsonak kudeatzeko eginkizunak dituzten pertsonen prestakuntza
egokia.
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- Erreklamazioak bideratzeko prozedurak.
d) Jazarpenean aditutako pertsona: estatutua eta eginkizunak.
e) Sexu-jazarpenaren eta sexu-arrazoiengatiko jazarpenaren kasuetan enpresari
dagozkion erantzukizunen erregimena,
bereziki enpresa-zuzendaritzaren eskumenek eraginpean hartzen duten eremuaren barruko jazarpenari dagokionez:
- Erantzukizun zuzenak, jazartzailea enpresaburua bada.
- Ondare-erantzukizun solidarioa, kontratuaz aparteko erruarengatik (Kode Zibilaren
1903. artikulua).
- Ondare-erantzukizun solidarioa zehapenprozesuen esparruan.
- Administrazio-erantzukizuna lan-arloan.
f) Jazarpenaren biktimaren eskubideak: diskriminazioaren aurkako tutoretza.
g) Sexu-jazarpenaren eta sexu-arrazoiengatiko jazarpenaren aurkako politikaren
komunikazio egoki baterako teknikak.
h) Plantillari sexu-jazarpenaren eta sexuarrazoiengatiko jazarpenaren arloko prestakuntza egokia eskaintzeko teknikak.
i) Sexu-jazarpenaren eta sexu-arrazoiengatiko jazarpenaren arloko erreklamazioak
bideratzeko prozedurak.
j) Erreserbako, konfidentzialtasuneko eta
isiltasuneko betebeharrak.
Helburua honako hau izango da: ikastaroa
amaitutakoan, parte-hartzaileek gaitasunak
jaso izana, hain zuzen ere haien eginkizunak
gauzatzea ahalbidetuko dieten gaitasunak.
Prestakuntzari eskainitako denbora landenboratzat hartuko da xede guztietarako,
eta, beraz, ordu-kredituari egotzi beharrean,
kreditu horri metatuko zaio. Prestakuntzaren kostua ezin izango zaio inoiz langileen
ordezkaritzari egotzi.
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Q/09/2008 Eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA, HORREN BIDEZ, VIAJES
MARSANS, S.A. ENPRESAK 4. LEIALTZE
NEURRIA APLIKATZEAN SEXU-ARRAZOIENGATIKO DISKRIMINAZIOA EGIN
DUELA EZESTEN DUENA.
Aurrekariak
Lehenengoa.- 2008ko otsailaren 7an, Viajes
Marsans, SA, enpresako langile _______
jaunak ondoren azalduko diren eta hark
egindako kexaren arrazoi diren gertakarien
berri eman zuen Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundean:
Viajes Marsans, S.A. merkataritza-sozietateak 4. Leialtze Neurria deiturikoa onartu zuen 2007ko apirilaren 1ean indarrean
jartzeko, 2007ko urtarrilaren 1a arteko
atzeraeraginarekin. Hauxe da neurri horren
edukiaren transkripzioa:
“Enpresak 2.000 € gordineko laguntza emango dio amatasun-baja amaitu bezain laster
lanaldi osora itzultzen den emakume langile
orori. Laguntza hori lanera itzultzen den lehenengo hileko nominan ordainduko da.
18 hilabete igaro aurretik enpresa uzten badu
edo lanaldia aldatzen badu zati proportzionala itzuliko du. Zati hori enpresa uzten duenetik
edo lanaldia aldatzen duenetik zenbatzen hasita semeak edo alabak hemezortzi hilabete
bete arte kalkulatuko da.
Laguntza hori 07-01-01etik aurrera amatasun-baja amaitu bezain laster enpresara
itzuli eta lanaldia osoa betetzen duten edo
bete duten emakumeentzat ezarri da.
2007. urtean amatasun-baja amaitu ondoren, lanaldi erdia betez lanera itzuli diren

emakume langileek, eta orain lanaldi osora
aldatu direnek ere baliatu ahal izango dute
neurri hori.
Neurri horri atxikitzeko, baldintzak betetzen
dituen emakume langileak araudi honen
eranskinean azaltzen den formularioa bete
beharko du eta Giza Baliabideen Zuzendaritzara bidali, bere Lurralde zuzendariaren
oniritziarekin.
Neurri horrek adopzio-kasuetarako ere balio izango du. Kasu horietan 18 hilabeteak
adopzioaren legezko datatik aurrera zenbatuko dira.
Egoera bereziak, hala nola harrerak edo
bestelakoak, banan-banan aztertuko dira”.
2008ko urtarrilaren 10ean, _______ jaunak
-bere semea 2007ko abenduan jaio zenadierazitako laguntza eskatu zuen, eta
15 egun geroago ere, berriz eskatu zuen
enpresak ez ziolako erantzun. Azkenik,
2008ko urtarrilaren 30ean, enpresak honela erantzun zion:
“4. Leialtze Neurria, izenak berak adierazten
duen bezala “lan egiten duten amentzat”
zen. Neurriak adierazten zuen amatasunbaja amaitu bezain laster lanaldi osora itzuli
nahi duen emakume langile orori Enpresak
2.000 euro gordineko laguntza emango
diola, eta laguntza hori lanean hasten den
lehenengo hilean kobratuko duela osorik.
Hortaz, baldintza horiek betetzen dituen
emakume langile orok laugarren neurri horretako laguntza baliatu ahal izango du”.
_______ jaunak Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundean
aurkeztu zuen bere kexa, zeren interesdunaren ustez Neurri hori emakumeen
eta gizonen arteko egiazko berdintasunari
buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren (aurrerantzean 3/2007 Legea)
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aurkakoa da lege horrek emakumeen eta
gizonen arteko parekotasuna bultzatzen
duelako, bereziki, lan- eta familia-bizitza
eta bizitza pertsonala bateragarri egitearen
eremuan. Era berean, _______ jaunaren
ustez, Neurri hori sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa da lanaldi-murrizketari heltzeko
eskubidea duten gizonezko langileei kalte
egiten dielako.
Bigarrena.- Kexa onartu ondoren, eta
Defentsa Erakundearen antolamenduari
eta funtzionamenduari buruzko Arautegia
onartzen duen ekainaren 13ko 119/2006
Dekretuaren 15.3 artikuluak (aurrerantzean,
119/2006 Dekretua) esleitutako ahalmenen
arabera, defendatzaileak, 2008ko apirilaren
4an, erabaki zuen Viajes MARSANS, S.A.
enpresako langilearen ustez 4. Leialtze
Neurria arautzen duen araudian sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa egon
daitekeelako ikerketa-prozedurari hasiera
ematea. Erabaki hori prozeduran interesa
duten alderdiei jakinarazi zitzaien legez
aurreikusitako moduan.
Hirugarrena.- 2008ko apirilaren 11n, eta
119/2007 Dekretuaren 16. artikuluaren
arabera, Defentsa Erakundeak ikerketa-diligentziak irekitzea erabaki zuen, eta, alde
batetik, _______ jaunari laguntzaren onuradun izateko 4. Leialtze Neurriak eskatzen
dituen baldintzak betetzen dituela egiaztatzea eskatu zion, eta, beste alde batetik,
Viajes Marsans, S.A. enpresari, Iparraldeko
Eskualdeko Zuzendaritzari, ondoren azalduko diren gaiei buruzko informazioa:
1) Enpresari eta enpresa-antolamenduari
buruzko datuak.
2) Plantillari buruzko datuak.
3) Enpresan aplikatu beharreko hitzarmenezko arauei buruzko datuak: sektoreko Hi-
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tzarmen Kolektiboa, enpresako Hitzarmen
Kolektiboa.
4) Langileen ordezkaritza kolektiboari buruzko datuak.
5) Enpresan Berdintasun Plan bat egiteari
eta aplikatzeari buruzko informazioa.
6) Plantillaren lan-baldintzak.
7) 4. Leialtze Neurriari buruzko informazio
osagarria: neurriaren justifikazioa.
8) Neurri horren aplikazioari buruzko
ebaluazioa eta deskribapena.
Laugarrena.- 2008ko maiatzaren 7an, Viajes Marsans, S.A. merkataritza-sozietateari
eskatu zitzaion dokumentazioa iritsi zen
Defentsa Erakundera.
Bosgarrena.- 2008ko maiatzaren 21ean,
erakunde honetara Viajes Marsans, S.A.
enpresak aurkeztutako alegazioak, erreferentziazko ikerketa-prozedurari hasiera
emateko erabakiari buruzkoak, iritsi ziren.
Alegazio horiek 4. Leialtze Neurriaren ustezko izaera diskriminatzaileari aurre egiteko
dira, baina enpresa planteamendu horren
aurka dago adierazitako neurria ekintza
positiboko neurritzat hartzen duelako.
Viajes Marsans, S.A. enpresak legezko babesa aipatzen du emakumeen aldeko neurri
espezifikoak, emakumearen enplegagarritasuna hobetuko duten eta lan-merkatuan
emakumeen presentzia handiagotuko duten neurriak (ekintza positiboak) ezartzeko.
Halaber, adierazi du aipatutako Neurria bi
zirkunstantziengatik sortu zela:
Lehenengo arrazoia da enpresak egiaztatu duelako bidaia-agentzien sektorean
prestakuntza zabala eta espezifikoa duten
langileak behar direla, sektore horretan
egiten den lana exijentzia handikoa delako
eta enpresen arteko lehia oso handia de-

Urteko Txostena 2008
lako. Era berean, agerian jarri da enpresa
horretako langileen txandaketa-maila oso
handia dela, eta, horregatik, nahitaezkoa
da langileek (horiek prestatzeko ahalegina
eta dirua inbertitu da) enpresa uztea saihestuko duten neurriak hartzea.
Bigarren arrazoia da enpresak egiaztatu
duela plantillan emakume asko dagoela
(batez besteko adina: 32,8 urte), eta azken
urte hauetan emakumeek bakarrik eskatu
dituztela adingaberen bat zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak. Enpresak
adierazi du egiaztatu duela lanaldi-murrizketa kaltegarria dela emakumeen garapenerako eta lanbide-prestakuntzarako; izan
ere, ikastaroetara joateko zailtasun handiagoak dituzte, eta lanpostuari eskaintzen
dioten dedikazioa txikiagoa denez gero,
jarduerak ematen duen esperientzia eta
prestakuntza murriztu egin dira.
Jasotako dokumentazioa aztertu ondoren,
eta 119/2006 Dekretuaren 18. artikuluan
ezarritakoaren arabera, Ebazpen hau eman
da, honako hauek oinarri hartuta:
Zuzenbideko Oinarriak
Lehenengoa.- Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako funtsezko eskubideari
dagokionez.
Emakumeen eta gizonen berdintasuna giza
eskubideei buruzko nazioarteko hainbat
testutan onartzen den printzipio juridiko
unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak
desagerrarazteari buruzko Konbentzioa
dago. Konbentzio hori Nazio Batuen Batzar
Nagusiek onartu zuten 1979ko abenduan
eta Espainiak berretsi 1983an.

Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko funtsezko printzipioa da. Amsterdameko
Ituna indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko
maiatzaren 1etik aurrera, emakumeen eta
gizonen berdintasuna eta emakumeen eta
gizonen arteko desberdintasunak desagerraraztea Batasuneko eta horren kide
direnen politika eta ekintza guztietan bildu
behar den helburua da.
1978ko Espainiako Konstituzioak 14. artikulua berdintasun-printzipioari eskaintzen
dio, eta honako hau ezartzen du: “Espainiarrak legearen arabera berdinak dira, eta
ezin da inolako bereizkeriarik egin, jaiotza,
arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bestelako
inguruabar edo egoera pertsonal zein sozialak aintzat hartuta”.
Halaber, lan-harremanen eremuan sexuarrazoiengatiko diskriminazioarekiko kezka berezia adierazten du. Kezka hori 35.1
artikuluan azaltzen da, honako hau esaten
baitu: “Espainiar guztiek lan egiteko eginbeharra dute, eta lanerako eskubidea dute,
lanbide edo ogibidea askatasunez aukeratzeko eta lanean igotzeko eskubideak dituzte, eta beren beharrizanak eta beren familiarenak asetzeko adina ordainsari jasotzeko
eskubidea ere, inoiz sexu-arrazoiengatik
bereizkeriarik gertatu gabe”.
3/2007 Lege Organikoaren 4. artikuluak
honako hau ezartzen du: “Emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu juridikoaren printzipio
informatzailea da, eta, horregatik, arau
juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan
sartu eta kontuan hartuko da”.
Lege horren 3. artikuluan honako hau
zehazten da, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
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Legearen baldintza beretan (aurrerantzean,
4/2005 Legea): “emakumeen eta gizonen
arteko berdintasun-printzipioak esan nahi
du ez dagoela sexu-arrazoiengatiko diskriminaziorik -zuzenekoa edo zeharkakoa-,
eta bereziki amatasunaren, familia-betebeharrak hartzearen eta egoera zibilaren
ondoriozkorik”.
4/2005 Legeak mekanismo eta neurri zehatz
batzuk planteatzen ditu, euskal herri-administrazioek eragin handiagoko politikak
eta jarduketak abiarazi ditzaten lortzeko,
halako moldez non emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren fenomenoa
-egiturazkoa eta unibertsala- gizartetik
desagerrarazi dadin. Mekanismo horien
artean Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea sortu du,
sexuagatiko diskriminazio-egoeren aurrean
herritarrak defendatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen
arteko tratu-berdintasunaren printzipioaren
bete dadin sustatzeko organo gisa.
Kasu honetan Berdintasunerako Defentsa
Erakundeari dagokio argitzea Viajes Marsans, S.A. enpresak honako laguntza hau
emango duela ezartzean: “2.000 € gordineko laguntza emango dio amatasun-baja
amaitu bezain laster lanaldi osora itzultzen
den eta semeak edo alabak 18 urte bete
arte, eta adopzioaren kasuan adopzioaren
legezko datatik 18 hilabete bete arte egoera
horretan dagoen emakume langile orori”
aurka egiten ote dion emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-printzipioari, eta,
_______ jaunari laguntza ukatzean sexuarrazoiengatiko diskriminazioa egiten ote
duen, edota, Neurri hori eta bere aplikazioa
arrazoizko moduan eta modu objektiboan
justifikatzen diren emakumeen aldeko ekintza positibo gisa.
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Berdintasunerako Defentsa Erakundeari
proposatu zaion eztabaida -Viajes Marsans, S.A. enpresak hartutako 4. Leialtze
Neurriari buruzkoa- dela medio, hainbat
gai aipatu behar dira. Lehenik eta behin,
Neurri horren interpretazioari eta irismen
zehatzari buruz sortzen den zalantza. Zalantza hori argitu egin beharko da gaiaren
mamia konpontzeari begira. Bigarrenik,
kexa aurkeztu duen langilearen zirkunstantzia zehatzei Neurria aplikatzeko arazoa
planteatu da. Eta, hirugarrenik, Defentsa
Erakundeari eskatu zaio Neurria 3/2007
Lege Organikora egokitzen ote den erabaki dezala. Hiru gai horiek ondoren landuko
dira arestian azaldutako hurrenkeran.
Bigarrrena.- Viajes Marsans, S.A. enpresak
hasiera eman dion Neurriaren interpretazioari eta irismen zehatzari dagokionez.
Defentsa Erakundean kexa aurkezten duen
langileak egiten duen eskaeretako bat da
erakunde horrek argi dezala emakumeen
eta gizonen arteko berdintasun-printzipioarekin eta sexu-arrazoiengatiko diskriminaziorik ezaren printzipioarekin bat ote datorren
laguntzaren onuradun bakarrak emakumeak izatea, baita Viajes Marsans, S.A. enpresak _______ jaunari laguntza hori emateari
uko egiten dionean sexu-arrazoiengatiko
diskriminazioa egin ote duen ere.
Interes partikularrari dagokionez, interesdunaren ustez berak betetzen ditu 4. Leialtze Neurrian ezarritako laguntzaren onuradun izateko baldintzak, sexuari buruzko
baldintza izan ezik, eta horregatik egin du
eskaera, baina enpresak laguntza emateari
uko egin dio.
Interesdunak, 4. Leialtze Neurriari buruz
egiten duen interpretazioan, parekatu egi-
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ten ditu “amatasun-baja amaitu bezain laster lanaldi osora” itzultzea eta erditzea edo
adopzioa dela medio, amaren edo aitaren
lan-kontratuaren etenaldia amaitu ondoren
lanera itzultzea; horregatik, arrazoi hori delaeta, interesdunaren ustez, aitatasun-lizentziagatik 13 egunez lan-kontratua eteteko
eskubidea baliatu ondoren, berak ere eska
dezake 4. Leialtze Neurria aplika diezaioten.
Nolanahi ere, Berdintasunerako Defentsa
Erakundean entregatutako dokumentazioan Viajes Marsans, S.A. enpresak argitzen
du amatasun-bajaren aldiak Langileen
Estatutuen (aurrerantzean, LE) 48.4 artikuluan azaltzen den amatasunagatiko edo
adopzioagatiko kontratu-etenaldia biltzen
duela (eta, ez, hortaz, LEren 48 bis artikuluan azaltzen dena, kasu horretan titularrak gizonak baitira, bikote homosexualen
kasuan izan ezik) baita emakume langileak
aldi horri gehi diezazkiokeen eta gehitu
nahi dizkion gainerako aldiak ere, hala nola
oporrak eta edoskitzeagatiko atsedenaldia
egun osoetan pilatzea (aukera hori bidaiaagentzien sektorerako estatuko 2004-2006
urteetarako Hitzarmen Kolektiboaren 19.
artikuluaren j) atalean aurreikusita dago.
Hitzarmen hori 2005eko maiatzaren 5eko
107. BOEn argitaratuta dago, LEren 37.4
artikuluari aipamena eginez).

sunean hizkuntzaren erabilera ez-sexistak
eta ez-andozentrikoak bere garrantzia duela. Kasu honetan maskulinoa gramatikako
generiko gisa erabili izan balitz, testuan
honela idatzita ageriko zen: “bere aitatasun-baja amaitu bezain laster lanaldi osora
itzultzen den langile oro”. Irakurketa androzentriko horren ikuspegitik, interesdunak
bere burua kanpoan ikusten du bere sexua
dela medio, enpresak egiaztatu baitigu
gizon guztiak kanpo geratzen direla, gero
ikusiko dugun bezala.
4. Leialtze Neurria behar bezala interpretatu
ote den galderari helduz, Defentsa Erakundeak egindako ikerketaren ondorioz, esan
dezakegu Neurria 2.000 euro gordineko
laguntza ekonomikoa dela, amatasun-baja
amaitu bezain laster lanaldi osora itzultzen
diren emakume langileei ematen zaiena.
Hitzak hobeto zehaztuz, laguntza jasotzen
dutenak honako hauek dira: legezko zaintzagatiko (LEren 37.5 artikulua) lanaldi-murrizketa edo hiru urtetik beherako seme-alabak
zaintzeko borondatezko eszedentzia (LEren
46. artikulua) baliatzeko eskubidea hainbat
denboratan ez erabiltzea (semeak edo alabak 18 hilabete bete arte, edo adopzioaren
legezko datatik 18 hilabete igaro arte) erabakitzen duten emakume langileak.

Hortaz, desadostasuna dago laguntza eskatzeko aukera ematen duen gertakariari buruz
langileak egiten duen interpretazioaren eta
enpresak egiten duen interpretazioaren artean;
interpretazioari buruzko zalantza hori idazteko
garaian erabili den terminologia anbiguoak eragin du. Sakoneko arazoa konpontzeko, lehenik
eta behin gai hori argitu behar da.

4. Leialtze Neurriak lortu nahi duen helburua zera da, ama izan diren emakume langileak lanaldi osora itzul daitezela lan-kontratuaren etenaldi luze bat (erditzearekin edo
adopzioarekin lotuta dagoena, eta LEren
48. artikuluan araututa dagoena) igaro bezain laster, eta enpresan lan egiten jarrai
dezatela lanaldi osoko dedikazio horrekin
18 hilabeteko epean.

Honaino iritsita, interesgarria da kontuan
hartzea emakumeen eta gizonen berdinta-

Laguntza hori eskuratzeko baldintzak honako hauek dira:
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1) Emakumea eta lan egiten duen ama izatea.
2) Erditzeagatiko edo adopzioagatiko (LEren 48.4 artikuluan arautua daude) lan-kontratuaren etenaldiari heldu izana.
3) Amatasun-baja amaitu bezain laster lanaldi osora itzultzea.

banan aztertuko dira”. Tratu-desberdintasun hori, nahiz eta kasu zehatz honetan ez
den gaitzetsi, ez dator bat LEren 48.4 artikuluak egindako aukerarekin, hau da, hainbat zirkunstantziatan adopzioa eta harrera
parekatzearekin.

Berdintasun Defentsa Erakundean entregatutako dokumentazioan Viajes Marsans,
S.A. enpresak argitzen du amatasun-bajaren aldiak LEren 48.4 artikuluan azaltzen
den amatasunagatiko edo adopzioagatiko
kontratu-etenaldia biltzen duela (eta, ez,
hortaz, LEren 48 bis artikuluan azaltzen
dena, kasu horretan titularrak gizonak
baitira, bikote homosexualen kasuan izan
ezik) baita emakume langileak aldi horri
gehi diezazkiokeen eta gehitu nahi dizkion
gainerako aldiak ere, hala nola oporrak eta
edoskitzeagatiko atsedenaldia egun osoetan pilatzea (aukera hori bidaia-agentzien
sektorerako estatuko 2004-2006 urteetarako Hitzarmen Kolektiboaren 19. artikuluaren j) atalean aurreikusita dago. Hitzarmen
hori 2005eko maiatzaren 5eko 107. BOEn
argitaratuta dago, LEren 37.4 artikuluari
aipamena eginez).

Neurri horren irismen zehatza argitu ondoren, Berdintasunerako Defentsa Erakundearen ustez, _______ jaunak ez zituen
betetzen 4. Leialtze Neurria aplikatzeko
enpresak ezarritako baldintzak. Alderdiek
aurkeztutako dokumentazioan ez da azaltzen interesdunak 16 asteko aldiaren erabilera partekatua (LEren 48.4 artikuluan emakumezko langileei onartzen zaiena) baliatu
duenik; horregatik, _______ jauna ez da
lanaldi osora itzuliko bere amatasun-baja
amaitutakoan, baizik eta aitatasunagatiko
baimena eta kontratuaren etenaldia baliatu ondoren (egoera hori ezin da parekatu).
Ikuspegi horretatik, ezin da esan enpresak
sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa egin
duenik _______ jaunari laguntza ukatzean;
nolanahi ere, enpresak ez dio argudio hori
eman eskatutako laguntza ezetsi dionean,
baizik eta enpresak argudiatu du ez duela
lan egiten duen emakume izatearen baldintza betetzen.

4) Azkenik, emakume langileak laguntza osoa
jasotzeko eskubidea izan dezan nahitaezkoa
da enpresan lanaldi osoz jardutea haurrak 18
hilabete bete arte, edo, adopzioen kasuetan,
adopzioaren legezko datatik aurrera zenbatzen hasita, 18 hilabete igaro arte.
Bigarren baldintzari dagokionez, ikus daiteke aztertzen ari garen Neurriak parekatu
egiten dituela amatasun biologikoa eta
adopzioa, baina ez du harrera aipatzen;
gai horri dagokionez, enpresak beste tratu
bat eman nahi dio: ez da alde batera uzten
“egoera bereziak, hala nola harrerak edo
bestelakoak” izatea, baina horiek “banan-
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Horrexegatik sakonago aztertu behar da 4.
Leialtze Neurrian gizonezkoak kanpo uztearen kontu hori eta argitu behar da LEren
48.4 artikuluan onartzen den kontratu-etenaldiaren baldintza betetzen bada, Neurri
horretan ezarritako laguntza ukatzen bada
gizonezkoa izateagatik, sexu-arrazoiengatiko diskriminaziotzat har daitekeela. Hala
eta guztiz ere, lehenik eta behin nahitaezkoa da aztertzea 4. Neurriak errespetatzen
ote dituen pertsonen lan-bizitza eta familiabizitza bateragarri egiteko eskubideak.
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Hirugarrena.- Lan-bizitza-, familia-bizitza
eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko
eskubideei dagokienez, emakumearen
lan-diskriminazioaren aurka egiteko ardatz
gisa:
4. Leialtze Neurriaren irismena zein den
argitutakoan, aztertu behar da neurri horrek lan-bizitza, familia-bizitza eta bizitza
pertsonala bateragarri egiteko eskubideen
(legeriak emakumeei eta gizonei onartzen
dizkienak) aurka egiten ote duen, Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziak eta
3/2007 Lege Organikoak eskubide horien
eta sexu-arrazoiengatiko lan-diskriminazioaren debekuaren artean gauzatu duten
lotura estua dela medio.
Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziak,
beste batzuen artean, 3/2007 Konstituzio
Auzitegiak bereizi ezin den lotura egiten
du lan-bizitza, familia-bizitza eta bizitza
pertsonala bateragarri egiteko eskubideen
eta emakumeen lan-diskriminazioaren debekuaren artean. Uztartzeko eskubideak
mugatzeko, ukatzeko edo oztopoak jartzeko edo emakumeen eta gizonen artean
desberdintasunak, hala nola eskubide horien oinarriaren gaineko gutxieste profesionala, ezartzen dituzten neurriak hartzeak
legezko nahiz konstituzio-mailako arbuioa
merezi dute, emakumeek lanean jarraitzeko
dituzten benetako ahalbideetan modu negatiboan eragiten dutelako, eta hori sexuarrazoiengatiko diskriminazio-egoera da,
eta egoera hori debekatuta dago.
Horrek ez du esan nahi uztartzeko eskubideak emakumeentzat soilik direnik. 3/2007
Lege Organikoaren 44.1 artikuluak honako hau ezartzen du: “Bizitza pertsonala,
familia-bizitza eta lan-bizitza bateragarri
egiteko eskubideak lan egiten duten gizo-

nei eta emakumeei onartuko zaizkie, familia-erantzukizunak modu orekatuan hartzea
sustatzeko, erantzukizun horiek gauzatzean
oinarritutako diskriminazio oro saihestuz”.
44. artikulu horrek IV. Tituluaren (Lanerako
eskubidea aukera-berdintasunean) II. Kapitulua (Berdintasuna eta uztartzea) osatzen
du, kokapen hori nahikoa esanguratsua da
ikusteko Legeak zer lotura estua ezarri nahi
duen uztartzeko eskubideen eta diskriminazioaren kontrako tutoretzaren artean, betiere nabarmenduz eskubide horien helburuetako bat -alderdi biologikoek ahalbidetzen
duten neurrian- eskubideen titulartasunari
eta eskubide horiek gauzatzeari dagokionez emakumeen eta gizonen artean ahalik
eta traturik antzekoena lortzea dela.
Helburu horrek, tratu-berdintasunaren printzipioaren onarpenaren ezinbesteko ondorioa izateaz gain, xede garrantzitsu bat du,
hots, mentalitate-aldaketa bat lortzea etxeko erantzukizunak eta zaintzak (seme-alabak, adinekoak, gaixoak, ezinduak eta abar
zaintzea) gizonek nahiz emakumeek egin
ditzaketen jarduerak direla onartuz, eta,
hortaz, gizonek nahiz emakumeek premia
berak dituztela beren familia-betebeharrak
ordaindutako lanarekin bat etortzeko.
Uztartzeko eskubideek etengabe eragiten
dute baterako erantzukizunean eta emakumeen eta gizonen rol tradizionaletan nahitaez egin beharreko aldaketan. Halaber,
agerian uzten dute baterako erantzukizuna
(familia-erantzukizunak eta zaintza-erantzukizunak gizonek nahiz emakumeek modu
orekatuan hartzea beren gain) funtsezko
tresna dela emakumeen lan-diskriminazioa
arintzeko (3/2007 Lege Organikoaren 44.
artikulua); izan ere, emakumea lan-merkatuan sartzen eta bertan jarrai dezan lagun-
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tzen du.
Arestian azaldutakoari jarraiki, 4. Leialtze
Neurriaren arabera, emakumeek lan-bizitza, familia-bizitza eta bizitza pertsonala
uztartzeko eskubideari uko egin behar
badiote, neurri hori legearen aurkakotzat
eta baliogabetzat har daiteke. Alabaina,
Leialtze Neurriak ez du eragozten emakume langileek uztartzeko eskubideak balia
ditzaten, baizik eta pizgarri bat eskaintzen du lanaldi-murrizketa edo eszedentzia ez den uztartzeko modu bat aukera
dezaten.
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aldi baterako konpromiso baten arteko aldea
honako hiru zirkunstantzia hauetan dago:

Ikuspegi hori kontuan hartuta, gogora
ekarri behar dugu Konstituzio Auzitegiaren 11/1981 Epaia, eskubide bat aldi
batean ez gauzatzeko uko egitearen eta
konpromisoak ezartzearen artean dagoen aldeari buruzkoa: “... argi dago ez gaudela uko egite garbi baten aurrean. Eta
hori bi arrazoirengatik: uko egitea behin
betiko ekintza ezeztaezina delako eta 8.
artikuluko 1. atalean «uko egitea» deitzen
dena aldi baterakoa eta iragankorra da
(hitzarmena indarrean dagoen bitartean)
eta ez dio eskubideari eragiten, baizik eta
eskubide hori gauzatzeari; hortaz, ez dago
eskubidearen iraungipenik, baizik eta eskubide hori ez gauzatzeko konpromisoa
dago, eta horrek betebehar bat dakar,
eta bete gabe utz daiteke, ez-betetzeak
ekartzen dituen ondorioekin. Eskubidea
ez gauzatzeko konpromisoa hainbat konpentsazio jasotzearen truke ezartzen denean, ezin da esan mota horretako ituna
(lan-arloko bakeko ituna) legez kanpokoa
denik, eta, are gutxiago Konstituzioaren
aurkakoa”.

1. Eskubide jakin bat ez baliatzeko konpromisoa aldi baterakoa izatea uko-egitea behinbehinekoa eta ezeztaezina izatearen aurka.
4. Leialtze Neurriak 18 hilabetez eskubideak baliatzen ez dituenari ematen dio laguntza. Epe hori igarotakoan, emakumeek
balia ditzakete eskubide horiek. Ikuspegi
horretatik, emakume langileek konpromisoa hartzen dute eskubide bat ez baliatzeko aldi batean, baina ez dute eskubide hori
galtzen, ez baitiote uko egiten.
2. Konpentsazio bat izatea, hots, Konstituzio Auzitegiak eskatzen du kontraprestazio bat izatea eskubide jakin bat
ez gauzatzeko konpromisoa hartzearen
truke, baldintza hori, gainera, bete egiten
da konpentsazio bat finkatu delako, kasu
honetan ekonomikoa: 2000€.
3. Konpromisoa ez betetzeak edo konpromiso hori ezeztagarria izateak dakartzan
ondorioak. Laguntza eskatu duten eta
beren eskubideak ez baliatzeko konpromisoa hartu duten emakume langileek
azkenean eskubide horiek baliatzea erabakitzen badute, ezerk ez die eragotziko
eskubide horiek baliatzea; kasu horretan,
laguntza galdu egingo dute edo lanaldi-murrizketa edo eszedentzia eskatzen
badute, edo 18 hilabete igaro aurretik
enpresa uzten badute, zati proportzionala itzuli beharko dute. Baldintza horiek
arrazoizkoak eta neurrizkoak dira, eta
agerian uzten dute Viajes Marsans, S.A.
enpresak ez dituela bateragarriak egiteko
eskubideak mugatu nahi, baizik eta emakume langileek enpresan jarrai dezaten
sustatu nahi duela.

Doktrina horri jarraiki, eskubide jakin bati uko
egitearen eta eskubide jakin bat ez gauzatzeko

Arestian azaldutakoaren arabera, esan daiteke zalantzan jarritako Neurriak ez duela

Urteko Txostena 2008
3/2007 Lege Organikoaren espirituaren
aurka egiten, ez baitu ukatzen, ezta eragozten ere uztartzeko eskubideak baliatzea, eta, gainera, osaera malguagoa duten
eskubideetan eragiten du. Seme-alabak
zaintzeko eszedentziaren kasuan nahiz lanaldi-murrizketaren kasuan, emakume langile orok askatasunez erabaki dezake aukera horiek baliatu nahi dituen edo ez, betiere
balioetsiz denbora jakin batean lanpostua
uztea edo ordu kopurua murriztea (horrek dakarren ordainketa-murrizketarekin)
komeni zaion, edota, nahiago duen bere
lanpostuan jarraitu. Gai horiek 4. Leialtze
Neurriaren eraginpeko eskubideak (lanaldimurrizketa eta eszedentzia) osatzen dituzte, eta pertsona bakoitzak erabakiko du eskubide horiek baliatuko dituen edo ez.
Neurri horrek pizgarri bat eskaintzen du emakume langileak enpresan lanaldi osoz jarduteko aukera dezan, hau da, denbora jakin
batean lanaldia murrizteko edo eszedentzia
hartzeko duen eskubidea ez baliatzeko, lanbizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko
irtenbide alternatibo bat bilatuz. Alternatiba
horrek, kasurik hoberenean, bere bikotekidearekiko baterako erantzukizuna suspertu
lezake; kasu horretan, adierazi behar dugu
Neurria bat datorrela diskriminazioaren aurkako legeriaren espirituarekin.
Laugarrena.- 4. Leialtze Neurria emakumeen aldeko ekintza positibotzat hartzeari dagokionez.
Ondoren, honako hau argitu behar dugu: 4.
Leialtze Neurria soilik emakumeei onartzea,
gizonen aurkako sexu-arrazoiengatiko zuzeneko diskriminazioa ote den gizonak izateagatik, edota behar adina aztertutako ekintza positiboaren neurria ote den, enpresak
bere alegazioetan argudiatzen duen bezala,
3/2007 Lege Organikoaren 11., 42. eta 43.

artikuluak aipatuz.
Egia esan, Lege horren 6.1 artikuluaren
arabera: “sexu-arrazoiengatiko diskriminaziotzat hartzen da pertsona bat sexuaren
zioz beste pertsona bat baino modu txarragoan tratatu izana edo, beharbada, tratatua
izatea”.
4. Leialtze Neurriaren arabera, adopzioaren
kasuan, lan-kontratua 16 astez eteteko eskubidea baliatzen badu aitaren batek, eta
adierazitako epea igarotakoan bere lanpostura itzuli nahiko balu lanaldi osoa betez,
ezin izango luke 2.000 euroko laguntza ekonomikoa jaso gizona delako. Hortaz, kasu
horretan gizonak antzeko egoeran dauden
emakumeak baino okerrago tratatzen dira,
gizonak izateagatik bakarrik. Hala eta guztiz ere, ordenamendu juridikoak, salbuespen gisa, onartzen du emakumeek gizonek
baino tratu hobea jasotzea zirkunstantzia
batzuetan, betiere emakumeen aldeko tratu-desberdintasun horren bitartez ageriko
desberdintasun-egoerak konpondu nahi
badira. Argudiatze hori erabiltzen du enpresak hartutako erabakia defendatzeko.
Erabaki hori ondoren aztertuko dugu.
Era berean, Lege horretako 11. artikuluan
Ekintza Positiboak aipatzen dira, eta honako hau ezartzen du: “Berdintasunaren
eskubide konstituzionala betetzeko, botere
publikoek emakumeen aldeko neurri espeziﬁkoak hartuko dituzte gizonekiko dauden
desberdintasun-egoerak zuzentzeko. Neurri horiek, egoera horiek gertatzen direnean
aplikatu ahal izango dira eta arrazoizkoak
eta proportzionalak izango dira kasu bakoitzean lortu nahi den helburua kontuan hartuta. Era berean, pertsona ﬁsiko eta juridiko
pribatuek neurri horiek baliatu ahal izango
dituzte Lege horretan ezarritako baldintzen
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arabera”.
Ildo beretik, 4/2005 Legearen 3.1 artikuluaren c) atalean honako hau azaltzen da: “Ez
dira sexuaren ziozko bereizkeria kontsideratuko justiﬁkazio objektiboa eta zentzuzkoa duten neurriak, emakumeei eta gizonei
tratamendu ezberdina ematea badakarte
ere. Neurri horien artean helburu hauek
dituztenak sartu behar dira: emakumeentzako ekintza positiboa, sexuei arrazoi biologikoengatik babes berezia eman beharra,
edo gizonek etxeko lanetan eta pertsonen
zainketan parte har dezaten sustatzea”.
3/2007 Lege Organikoaren 11.2 artikuluarekin bat etorriz, “Pertsona ﬁsiko eta juridiko
pribatuek ere hartu ahal izango dituzte neurri horiek Lege honetan ezarritako baldintzen arabera”.
Bere alegazioetan, enpresak 3/2007 Lege
Organikoaren 42. eta 43. legeak ere aipatu ditu. Emakumeen enplegagarritasuna
hobetzeko programei buruzko 42. artikuluaren arabera, “Enplegu-politiken helburu
nagusietako bat emakumeen partaidetza
lan-merkatuan handiagoa izatea eta emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunean aurrera egitea da. Horregatik,
emakumeen enplegagarritasuna eta emakumeak enpleguan egotea hobetuko da,
emakume horien prestakuntza-maila eta
emakume horiek lan-merkatuaren errekerimenduetara egokitzea bultzatuz”.
Bestalde, 43. artikuluak honako hau adierazten du: “Legez ezarritakoaren arabera,
negoziazio kolektiboaren bitartez emakumeek lana lor dezaten eta gizonen eta emakumeen artean tratu-berdintasunaren eta
lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izatearen printzipioa egiaz aplikatzen laguntzeko
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ekintza positiboko neurriak ezarri ahal izango dira”.
Nolanahi ere, 4. Leialtze Neurria egiteko
prozesuaren berri ematerakoan, enpresak
ez du inoiz aipatu langileen ordezkariei
informazioa igorri zaienik, ezta aurretiazko
txostenik edo kontsultarik bidali zaienik ere,
ez neurria hartu aurretik ezta hartu ondoren
ere. Defentsa Erakundean jasotako dokumentazioan azaltzen denaren arabera,
Neurri hori Zuzendaritza Orokorrak onartu
ondoren, plantilla osoari jakinarazi zaio.
Hortaz, 4. Leialtze Neurria ez da enpresako
langileen legezko ordezkaritzarekin negoziatu aurretiaz, eta, hortaz, ezin da esan legez aurreikusitako baldintzen arabera hartu
denik.
Nolanahi ere, komenigarria da 4. Leialtze
Neurriaren eta sexuen arabera, pertsonei
tratu kaltegarria emateko debekuaren
artean dagoen aldea sakon aztertzea.
Emakumeen aldekoa den neurri bat tratu-berdintasunaren printzipioarekin bat
etortzeko, honako baldintza hauek bete
beharko ditu:
1. Neurri espezifikoa izan behar du.
2. Gizonen eta emakumeen artean desber
3. dintasuna dagoela egiaztatu behar da.
Tratu hobea egoera hori zuzentzeko izango da.
4. Neurria aldi baterakoa edo iragankorra
izango da; neurri horiek aplikatuko dira
egoera horiek irauten duten bitartean.
5. Tratu hobea edo tratu-desberdintasuna
lortu nahi den helburuarekiko arrazoizkoa
eta neurrizkoa izango da. Helburu hori
desberdintasun-egoera bat zuzentzea
izango da. Uztailaren 10eko 186/2000
KAEan ezarritakoaren arabera, proportzionaltasunaren irizpena aplikatu be-
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har da; izan ere, irizpen horren arabera:
neurriak proposatutako helburua lortzen
lagunduko du (egokitasunaren irizpena);
nahitaezkoa izan behar du, ez baita beste
neurririk izango helburua lortzeko (premiaren irizpena); azken batean, neurriak
neurrizkoa edo orekatua izan behar du,
neurri horren ondorioz onura edo abantaila gehiago lortuko dira interes orokorrerako gatazkan dauden beste onura
edo balio batzuei buruzko kalteak baino
(proportzionaltasunaren irizpena).
Horregatik, ondoren aztertuko dugu zenbateraino justifikatzen den 4. Leialtze Neurria
emakumeen eta gizonen artean enpresan
dagoen desberdintasun-egoera nabarmena izateagatik, baita neurria egokia ote den
ere egoera hori gainditzeari begira.
Bosgarrena.- Emakumeen eta gizonen
arteko izatezko desberdintasun-egoera
nabarmena, enpresak ekintza positiboaren
neurriak hartzea justifikatzen duena, izateari dagokionez.
Viajes Marsans, S.A. enpresak Berdintasunerako Defentsa Erakundeari aurkeztu dizkion alegazioen artean, enpresak honako
hau adierazi du: “azken urte hauetan adingabe bat zaintzeko lanaldia murriztea gure
emakume langileek soilik eskatu dute”, eta
halaber, gertakari hori emakumeek prestakuntzarako eta lanpostuz igotzeko enpresan dituzten zailtasunekin lotzen dute. Hitzez hitz honako hau dio enpresak: “Hortaz,
aurrekoak eragiten du jarduerak eta prestakuntzak ematen dituzten esperientzia eta
prestaketa murriztu egiten direla, eta, hori,
gerora kaltegarria izaten ari da emakumearen garapenerako eta lanbide-prestakuntzarako”.

Alegazio horiek esan nahi dute 4. Leialtze
Neurria emakumeen eta gizonen artean
enpresan dagoen izatezko desberdintasun
nabarmena dagoelako egiaztapenarekin
lotzen dela; lehenik eta behin, emakumeek
soilik baliatzen baitituzte uztartzeko eskubideak (lanaldi-murrizketa eta eszedentziak),
eta bigarrenik, enpresaren iritziz, aurrekoarekin lotuta, emakume gutxiago dagoelako
erantzukizun handieneko eta soldata handieneko postuetan.
Ildo horretatik, 4. Leialtze Neurria bide
aitzindarian doa aurrera; izan ere, gure
herrialdean urriak dira ekintza positiboen
esperientziak. Nazioko eta erkidegoko auzitegietan azaltzen diren zalantza gehienek
erakusten dute enplegua lortzeko edo lanpostuz igotzeko eremura mugatzen diren
esperientziak direla, eta ez da erraza kasu
honetan Viajes Marsans, S.A. enpresak
abian jarri duen neurriaren antzeko neurriren baten aurrekaririk aurkitzea.
4. Leilatze Neurriaren helburua enpresako
emakume langileek enplegu aktiboan lanean jarrai dezaten laguntzea da, emakume
langileei eskaintzen dien abantaila enpresa-interesarekin uztartuz, hots, lan-antolamendua errazagoa izatea emakume langileak dedikazio osoz aritzeari esker.
Egia esan, Viajes Marsans, S.A. enpresak
emandako datuek berresten dituzte enpresak bere alegazioetan agerian jarritako
izatezko bi desberdintasun-egoerak.
Alde batetik, egiaztatzen da emakumeek
baliatu dituztela lan-bizitza, familia-bizitza
eta bizitza pertsonala uztartzeko eskubideak (legezko zaintza-arrazoiak direla medio
lanaldia murriztea edo hiru urtetik beherako
seme-alabak edo beren kabuz baliatu ezin
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diren ahaideak zaintzeko eszedentzia eskatzea), nahiz eta emakumeak nahiz gizonak
izan eskubide horien titularrak eta familiazamei erantzuteko egoeran egon.
Viajes Marsans, S.A. enpresak emandako
datuak aztertu ondoren, ikusi dugu gizon
gutxi batzuk (13k enpresan eta 1ek lantokian 2007. urtean, eta bakar batek ere
ez 2006. urtean) hartu zutela aitatasunagatiko kontratua eteteko aukera (LEren 48
bis artikulua) eta etenaldia amaitutakoan
gizon horiek guztiak lanaldi osoan hasi
zirela lanean eta, bestalde, adierazten
du ez dela azaltzen gizon bakar batek
eskatu zuenik edoskitzeagatiko baimena. Emakumeei dagokienez, 192k hartu
zuten erditzeagatiko edo adopzioagatiko
kontratu-etenaldia 2006-2007 aldian, eta
%100ek eskatu zuela edoskitzeagatiko
baimena; amatasun-baja amaitu ostean,
amen %52,5 itzuli zen lanera dedikazio
osoz 2006. urtean, eta %63 2007. urtean
(4. Leialtze Neurria indarrean dago).
Datu horiek berresten dute uztartzeko eskubideek ez dutela eragiten baterako erantzukizunaren eta emakumeak lan-merkatuan lanean jarraitzearen aurrerapenean; izan
ere, oraindik emakumeei esleitzen zaizkie
etxeko eta zaintzako erantzukizunak, emakumeak baitira eskubide horiek baliatzen
dituztenak batez ere.
Baterako erantzukizunaren helburua datu
enpirikoetan oinarritzen da. Datu horiek
egiaztatzen dute emakumeen enplegu-tasa
10 puntu jaisten dela seme-alabak izaten
dituztenean, gizonen enplegu-tasa, aldiz,
zirkunstantzia horietan beretan 3,3 puntu
hazten da (Batzordearen Txostena Kontseiluari, Europako Ekonomia eta Gizarte
Lantaldeari eta emakumeen eta gizonen
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arteko berdintasunari buruzko 2007ko Eskualdeen Batzordeari), eta agerian uzten
dute gure gizartean oraindik ere batez ere
emakumeek hartzen dituztela beren gain
familia- eta zaintza-erantzukizunak; horregatik, funtsezkoa da enplegua eta zaintzak
uztartzea ahalbidetuko duten mekanismoak, behar bezain malguak eta eraginkorrak,
aplikatzea.
Datu enpirikoek agerian uzten dute familia- eta zaintza-erantzukizunek modu
erabakigarrian eragiten diotela emakume
askoren lanbide-karrerari: ordaindutako
enplegua uzten duten emakumeen %44k
ahaideak zaintzeko da (inoren laguntza
behar duten seme-alabak edo ahaideak);
emakume horien soldata %11tik %37raino
murrizten da lan-merkatura itzultzen direnean ; eta lanbide-karrerari berriz ekiten
diotenean, hiru laurdenak baino gehiagok
erantzukizun txikiagoa duten postuak
hartzen dituzte. Datuek erakusten dute
emakumeek lehentasuna ematen diotela
familia-bizitzari, eta etxeko lanaren eta
zaintza-lanaren zama ia oso-osorik haiek
hartzen dutela beren gain, beren lanbideerantzukizunez gain. (“Emakumeak eta
zuzendaritza-postuak: berdintasunaren
ameskeria”. Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
argitaratu zuen 2008. urtean).
Ildo horretatik, 4. Leialtze Neurria diskriminazioaren aurkako legeriaren helburu
nagusietako batekin lotuta dago. Helburu
hori lan-merkatuan emakumeen partaidetza handitzea da, horretarako emakumeek
enpleguan jarrai dezaten hobetuz (kasu
honetan sustatuz).
Bestalde, enpresak adierazi du badakiela
enpresako emakumeak kaltetuta daudela
beren prestakuntzari, garapenari eta lan-
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postuz igotzeari dagokionez. Marsans, S.A.
enpresak emandako datuak aztertu ondoren, egiaztatu dugu sektorean emakumeak direla gehiengoa; nahiz eta plantillaren
osaera globala bat ez etorri emakumeek
enpresako zuzendaritzako eta gerentziako
edo erantzukizun handieneko postuetan,
eta, hortaz, soldata handieneko postuetan
duten presentziarekin.
Hau da, 2.653 langileko plantilla batean,
2.035 (%76,7) emakumeak dira eta 618
(%23,3) gizonak. Erantzukizun txikieneko
eta soldata txikieneko postuetan (merkataritza-laguntzaileak, esaterako) 550 postutik 490 (%89,10) emakumeak dira, eta 60
(%10,9) gizonak dira; edo laguntzaileei dagokienez, 763tik 672 (%80,1) emakumeak
dira eta 91 (%11,9) gizonak. Aitzitik, erantzukizun handieneko postuetan proportzioa
erabat desberdina da. Zuzendari nagusia,
zuzendariorde orokor korporatiboa eta merkataritzako zuzendariorde orokorra gizonak
dira. Ondorengo maila buru nagusiari dagokio. Kasu horretan, 16,2 (%12,5) emakumeak dira eta 14 (%87,5) gizonak. Halaber,
eta lehen mailako buruei dagokienez, 68tik
20 (%29,4) emakumeak dira eta 48 (%70,6)
gizonak. Berriz ere proportzioa enpresako
emakumeen eta gizonen guztizko kopuruaren kontrakoa da. Erantzukizun handieneko
postuak gizonek betetzea esanguratsua
da kontuan hartzen badugu goi-mailako
titulazioa duten 92 pertsonatik 57 (%61,9)
emakumeak direla eta 35 (%38) gizonak.
Horrenbestez, enpresak diagnostiko egokia
egin du adieraztean emakumeen eta gizonen artean desberdintasun handia dagoela
lanpostuz igotzeari dagokionez (ikus Bartzelonako Lan-arloko 13 zenbakiko Epaitegiaren
336/2007 epaia). Jarraian, aztertu nahi dugu
Neurriak modu objektiboan eta arrazoizkoan

laguntzen ote duen egoera hori konpontzen.
Seigarrena.- 4. Leialtze Neurria ekintza positibo gisa justifikatzeari dagokionez.
Jada adierazi dugun bezala, enpresak
diagnostiko bat egin du eta egiaztatu du
lanpostuz igotzeari dagokionez, desberdintasun handia dagoela emakumeen eta
gizonen artean. Nolanahi ere, aztertu behar
dugu emakumeek lan-bizitza, familia-bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko dituzten eskubideak ez baliatzeko aukera sustatzea bide objektibo eta arrazoizkoa
ote den lanpostuz igotzeari dagokionez
dagoen aldearen eta zuzendaritzako postuetan presentzia txikia izatearen arazoa
konpontzeko; hori guztia neurri hori ekintza
positibo gisa balioesteko. Neurria objektibo
eta arrazoizkotzat hartzeko, egokitasunaren, premiaren eta proportzionaltasunaren
irizpidea gainditu behar du, 186/2000 KAEan ageri den bezala.
Lehenik eta behin, 3/2007 Lege Organikoaren 44.1 artikuluaren arabera, emakumeek
eta gizonek lan-bizitza eta familia-bizitza
bateragarri egiteko dituzten eskubideak
baliatzeko aukeran oinarritutako diskriminazio oro saihestu behar da. Ideia hori
sakonduz, Konstituzio Auzitegiaren ustez
sexu-arrazoiengatiko diskriminaziotzat har
daitezke emakumeen gutxieste profesionala ekartzen duten jarrerak, emakumeen
amatasuna edo emakumeek lan-bizitza, familia-bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko dituzten eskubideak baliatzea
oinarri hartuta. Hain zuzen ere, azaroaren
5eko 233/2007 KAEak honako hau dio: “sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa ez dute
biologikoki bereizten diren emakumearen
alderdiekin (haurduntza, erditzea, edoskitze naturala) zerikusia duten tratu gutxiesgarriek soilik egiten, baizik eta, egun dugun
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gizarte-errealitatea kontuan hartuta (batez
ere emakumeek hartzen dituzte beren gain
familia-zereginak) lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko eskubideak baliatzea oinarri duen edozein gutxiespen profesional hartzen da sexu-arrazoiengatiko
zuzeneko diskriminaziotzat”.
Hau da, emakumeen eta gizonen arteko
benetako berdintasunak eskatzen du uztartzeko eskubideak baliatzea elementu
neutroa izatea lan-arloko eskubideak
lortzeari begira, esate baterako, prestakuntzari eta lanpostuz igotzeari buruzko
eskubideak. Ikuspegi hori oinarri hartuta,
4. Leialtze Neurria ez da arrazoizko neurria.
Ez du proportzionaltasunaren irizpidea
gainditzen; izan ere, emakumeek zuzendaritzako postuak lortzeko izatezko desberdintasun-egoera konpontzeko, hartu den
neurri bakarra emakume horiek lanpostuan
dedikazio osoz jardun dezaten sustatzea
da, lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko dituzten eskubideak aldi batean
ez baliatzeko konpromisoa sustatuz.
Are gehiago, enpresaren bertsioa bere
baldintza zorrotzenekin onartzen badugu,
onartzen arituko ginateke uztartzen duten emakumeak kaltetzen direla; izan ere,
eragozpenak jartzen zaizkie lanbide-prestakuntzarako eta lanpostuz igotzeko, eta,
horregatik, sexu-arrazoiengatiko zuzeneko
diskriminazioa egiten ari da, 233/2007
KAEan eta 3/2007 Lege Organikoaren 44.1
artikuluan azaltzen denaren arabera.
Bigarrenik, Viajes Marsans, S.A. enpresak
egiaztatu du lanaldi-murrizketa duten edo
eszedentzian dauden emakumeek zailtasun
handiagoak dituztela enpresak eskaintzen
dituen prestakuntza-ikastaroetara joateko,
ikastaro horiek lanaldi osoz egiten direlako.

156

Egoera horretarako konponbiderik egokiena ezin da izan emakumeek lan-bizitza,
familia-bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko dituzten eskubideak balia ez
ditzaten bultzatu edo sustatzea, 4. Leialtze
Neurriak proposatzen duen bezala, baizik
eta enpresak ematen duen prestakuntzaren
inguruko beste planteamendu bat egin beharko litzateke (prestakuntza online bidez
emateko aukera, prestakuntza emateko orduak berriz egituratzea eta abar); nolanahi
ere, prestakuntza horietara joateko interesa
edo premia duten enpresako langileek dituzten zirkunstantzia zehatzak kontuan izan
behar dira; izan ere, legeriak behin eta berriz
esaten du lanaldi-murrizketarekin lan egitea
edo eszedentzia-egoeran egotea ezin dela
emakume langileak lanpostuz igotzeko eragozpena izan. Hortaz, neurri horrek ez du
gainditzen egokitasunaren irizpidea lortu
nahi den helburuari dagokionez.
Gai horri dagokionez, hemen aipatu behar dugu enpresek tratu-berdintasuna eta
aukera-berdintasuna errespetatu behar
dutela lan-eremuan, eta, helburu horrekin
“emakumeen eta gizonen arteko lan-diskriminazio mota oro saihesteko neurriak hartu
beharko ditu” eta, “berrehun eta berrogeita
hamar langiletik gorako enpresetan berdintasun-plan bat egiteko eta aplikatzeko
izango dira”. Plan hori negoziatu egin beharko da eta gardena izan beharko du, eta
bere helburuen artean lanpostu-igoera eta
prestakuntza ezarri ahal izango dira, 3/2007
Lege Organikoaren 45., 46. eta 47. artikuluek ezartzen dutenaren arabera, eta legeak
dioena betetzen ez bada, zehatu ahal izango
da, Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei
buruzko Legearen 12. artikuluaren arabera.
Ideia hori 3/2007 Legearen hamalaugarren
xedapen gehigarrian azaltzen da.
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Hortaz, ondorio gisa esan dezakegu 4. Leialtze Neurriak ez duela gainditzen ekintza
positibo, objektibo eta arrazoizko neurritzat
hartzeko eskatzen den egokitasunaren eta
proportzionaltasunaren irizpidea, eta azpimarratzen dugu neurri sorta antolatu bat
egiteko eta aplikatzeko premia dagoela;
neurri horiek egoeraren diagnostikoa egin
ondoren hartu beharko dira eta emakumeen eta gizonen tratua enpresan berdina izan
dadin lortzeko izango dira.
Ebazpena
Lehenengoa.- Q/09/2008 zenbakiko ikerketa-espedientean gauzatu diren jardunen
arabera, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzaileak ez du onartu Viajes Marsans, S.A. enpresak sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa egin duela_______
jaunari 4. Leialtze Neurrian azaltzen den laguntza ukatzean (horren arabera, emakume
langileek, amatasun-baja amaitu eta lanaldi
osoan lanean hasten direnean, 2.000 euro
jasoko dituzte), zeren defendatzailearen
ustez, interesdunak ez baitu betetzen enpresak horretarako ezarritako “amatasunbaja” hartu izanaren baldintza.
Bigarrena.- Halaber, defendatzailearen ustez,
Viajes Marsans, S.A. enpresak ezarritako 4.
Leialtze Neurria, aurkeztu den bezala, ezin
da emakumeen aldeko ekintza positibo, arrazoizko eta tamainakotzat hartu. Egoera horren aurrean, Euskal Autonomia Erkidegoko
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundeak honako aholku hauek
eman dizkio Viajes Marsans, S.A. enpresari:
1. 4. Leialtze Neurriaren berrikusketa eta ezarpena langileen ordezkariekin negoziatzea,
emakumeek lana lor dezaten laguntzeko
legezko baldintza azpimarratuz, eta lan-bal-

dintzei dagokienez, emakumeen eta gizonen
arteko tratu-berdintasunaren printzipioa eta
ez-diskriminazioarena modu eraginkorrean
aplikatzea.
2- Enpresako erantzukizun handieneko
postuetan emakumeen presentzia sustatzeko neurriak hartzea; izan ere, agerian
geratu da emakume langile kopurua gizon
kopurua baino askoz handiagoa bada ere,
erantzukizun handieneko postuak (goimailako buruak eta lehen mailako buruak)
batez ere gizonek betetzen dituztela. Ildo
horretatik, proposatzen dugu neurri egoki
eta eraginkorrak hartzea, Viajes Marsans,
S.A. enpresako emakume langile guztiek
eta bereziki, lan-bizitza, familia-bizitza eta
bizitza pertsonala bateragarri egiteko eskubideak baliatzen dituztenek, lanpostuz
igotzeko dituzten zailtasunak arinduko
dituzten neurriak, hain zuzen ere.
3- Neurri horiek Berdintasun Planean sartzea (enpresak egin eta aplikatu behar
duen neurri sorta antolatua), betiere langileen legezko ordezkariekin negoziatu
ondoren, 3/2007 Lege Organikoak ezartzen duena betez.
Q/31/2008 eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA, CASESA S.A. ENPRESA SEXU
ARRAZOIENGATIKO DISKRIMINAZIOAN
ERORI IZANA EZESTEN DUENA.
Aurrekariak
Lehenengoa.- 2008ko maiatzaren 12an,
_______ andreak (NAN zk. _______) kexa
aurkeztu zuen Casesa, S.A. enpresaren aurka (enpresa horretako langilea da), sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa dela-eta
lanbide-sustapenerako eskubidearekiko, eta
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ondoren aipatzen diren gertaerak biltzen ditu
bere idazkian:
2008/01/01ean Casesa, S.A. enpresak
subrogatu zuen, eta segurtasun-zaintzaile
gisa zuen lanpostuari eutsi zion Mazarredo
Aterpetxean (Bilbo). Bere lan-baldintzak hobetze aldera, eskolta-posturen bat lortzeko
nahia jakinarazi zion enpresari. Dena den,
eskolta-eginkizunak egikaritzeko araudiak
C motako arma-lizentzia edukitzea eskatzen du. Lizentzia hori eskatzeko eskakizunen artean goragoko hierarkikoaren edo
zerbitzuak bertan ematen diren enpresa,
entitate edo erakundearen ziurtagiria edo
txostena eskatzen da, non bilduko den lizentzia eskatzen deneko egitekoa esleituta
duela, eta zein herritan egikarituko duen.
_______ andreak honako alegazio hauek
egin ditu bere kexan:
- Bere lan-harremana Casesa, S.A. enpresarekin hasi zuenetik, eta erakutsitako
interes pertsonala tarteko, enpresak
jakinarazi zion asmoa zuela laster bera
hautagai gisa aurkezteko C motako arma-lizentzia lortzeko.
- Beharrezko dokumentazio guztia prestatu
du lizentzia horren eskaera izapidetzeko
(azterketa psikoteknikoak egin ditu, tasak
ordaindu eta abar), eta aurreko paragrafoan adieraziriko goragoko hierarkikoaren
edo enpresaren ziurtagiria edo txostena
baino ez zaio falta, enpresari behin eta
berriz eskatu badio ere (zehazki, zegokion txandako ikuskatzaileari).
- Bere lankideen zenbait kasu ezagutzen
ditu, eta horiei eskoltarako lanbide-sustapena ahalbidetu zaie.
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Bigarrena.- 2008ko maiatzaren 20an, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak, aldez aurreko eginbideen fasean, informazioa eskatu zion Casesa,
S.A. enpresaren Bilboko ordezkaritzari,
aldez aurretik zehazteko ba ote dagoen inguruabarrik ikerketa-prozeduraren hasiera
justifikatzen duenik, eta 15 eguneko epea
eman zitzaion horretarako, nahiz eta enpresak ez zion informazio-eskaerari erantzun.
Hirugarrena.- _______ andreak Berdintasunerako Defentsa Erakundeari jakinarazi zion
erakunde horri kexa jarri zionetik okerrerako aldaketak izan dituela bere lan-egutegi
eta -ordutegian, eta hori horrela, 2008ko
ekainaren 4an Defentsa Erakundeak interesdunari eskatu zion 2008ko urtarriletik
ekainera bitarteko lan-ordutegiak eta -egutegia igortzea. 2008ko ekainaren 17an igorri
zen informazio hori.
Laugarrena.- 2008ko uztailaren 1ean, Casesa, S.A. enpresaren kolaboraziorik eza
zela-eta, ez baitzion informazio-eskaerari
erantzun, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak erabaki zuen enpresa horren aurkako ikerketa-prozedurari hasiera ematea,
_______ andrearen lanbide-sustapenerako
eskubidearekiko sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa zela-eta.
Bosgarrena.- 2008ko uztailaren 7an, interesdunak Berdintasunerako Defentsa Erakundeari
jakinarazi zion e-mailez enpresaz aldatu zuela.
Seigarrena.- 2008ko uztailaren 23an, Berdintasunerako Defentsa Erakundean sartu zen Casesa, S.A. enpresak igorririko alegazioen idazkia,
alegatuz _______ andreak Mazarredo Aterpetxean emandako zerbitzua “armarik gabekoa”
dela, eta enpresak C motako arma-lizentzia
lortzeko aurkez ditzakeen langileek zerbitzu
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armatu bat esleituta behar dutela izan nahitaez,
ezin baitu bestelako langilerik aurkeztu.
Zazpigarrena.- Irailaren 18an, beste informazio-eskaera bat egin zitzaion Casesa,
S.A. enpresari, antolamendu, egitura eta
plantillari, aplikazioko konbentzio-arauei
eta enplegua baliatzeari eta enpresan lanpostuz igotzeari buruzkoa.
2008ko urriaren 17an igorri zuen enpresak
eskaturiko informazioa, eta bertan adierazten
zuenez, ez du langilerik lanpostuz igo 2008ko
urtarriletik ekainera bitarteko epean.
Zortzigarrena.- 2008ko urriaren 4an, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak informazioeskaera igorri zion Guardia Zibilari (Bizkaia),
interesdunaren eta enpresaren alegazioen
arteko desadostasuna argitzeko.
Zuzenbideko Oinarriak
Lehenengoa.- Berdintasunerako oinarrizko
eskubidearekin lotuta.
Emakumeen eta gizonen berdintasuna giza eskubideei buruzko nazioarteko hainbat testutan onartzen den printzipio juridiko unibertsala da. Testu
horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak desagerrarazteari buruzko
Konbentzioa dago. Konbentzio hori Nazio Batuen
Batzar Nagusiek onartu zuten 1979ko abenduan
eta Espainiak berretsi 1983an.
Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko
funtsezko printzipioa da. Amsterdameko Ituna
indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko maiatzaren
1etik aurrera, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak desagerrarazte Batasuneko eta horren kide direnen politika eta ekintza
guztietan bildu behar diren helburuak dira.

1978. urteko Espainiako Konstituzioak 14.
artikulua berdintasun-printzipioari eskaintzen dio, eta honako hau ezartzen du: “Espainiarrak legearen arabera berdinak dira,
eta ezin da inolako bereizkeriarik egin, jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bestelako inguruabar edo egoera pertsonal zein
sozialak aintzat hartuta”.
Emakumeen eta gizonen arteko egiazko
berdintasunari buruzko martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoaren 4. artikuluak
honako hau ezartzen du: “Emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu juridikoaren printzipio
informatzailea da, eta, horregatik, arau
juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan
sartu eta kontuan hartuko da”.
Era berean, otsailaren 18ko Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak
mekanismo eta neurri zehatz batzuk planteatzen ditu, euskal herri-administrazioek
eragin handiagoko politikak eta jardunak
abiarazi ditzaten lortzeko, emakumeen eta
gizonen arteko desberdintasunaren fenomenoa -egiturazkoa eta unibertsala- gizartetik desagerrarazteari begira. Mekanismo
horien artean Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundea sortu du, sexu-arrazoiengatiko diskriminazioegoeren aurrean herritarrak defendatzeko
eta Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioaren betetzea sustatzeko organo gisa (63.1 artikulua). Defentsa
Erakundearen zereginetako bat ikerketak
egitea da, sexua dela-eta gerta daitezkeen
diskriminazio-egoerak -zuzenekoak edo zeharkakoak- argitze aldera (64.1, a) artikulua).
Kasu honetan, Berdintasunerako Defentsa
Erakundeari dagokio argitzea Casesa, S.A.
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enpresa sexu-arrazoiengatiko diskriminazioan erori den, Carmen Manovel andrearen
lanbide-sustapenerako eskubidea ukatuta
edo oztopatuta.
Bigarrena.- Lanbide-sustapenean tratuberdintasunerako eskubideari dagokionez.
3/2007 Lege Organikoaren 5. artikuluak
(lana lortzeko, prestakuntzarako, lanbidesustapeneko aukerak eta lan-baldintzak bi
sexuentzat berdinak izateko printzipioari
buruzkoa), adierazitako printzipioa enplegu
pribatuaren, publikoaren eta norberaren
kontura lan egitearen eremuan aplikatzea
espresuki aipatzen du, eta araudi aplikagarrian aurreikusitako baldintzetan, lanbide
jakin bat gauzatzen duten edozein erakundetan bermatuko da.
_______ andreak planteaturiko kexari
dagokionez, interesdunak adierazi du badakiela “gizonezko bere lankide askok” C
motako arma-lizentzia lortzeko aukera izan
dutela, eta berak behin eta berriz adierazi
duela eskolta-lanpostura igotzeko nahia,
eta, dena dela, enpresak ez diola jaramonik
egin bere eskaerari.
Bestalde, Casesa, S.A. enpresak 2008ko uztailaren 23an igorririko alegazioetan adierazten denez, _______ andreak armarik gabeko
zerbitzua esleituta dauka (Mazarredo Aterpetxea, Bilbo) eta zerbitzu armatu bat esleitzen
zaien langileak soilik aurkez ditzake enpresak C motako arma-lizentzia lortzeko. Ildo
horretan, zerbitzu armatua esleitu beharko
litzaioke langileari lizentzia hori lortzera aurkezteko, nahiz eta enpresak alegatzen duen
subrogazioaz geroztik ez dutela premiarik
izan horrelako zerbitzurik emateko.
Era berean, eta _______ andreak C motako
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lizentzia-arma lortzeko aukera izan duten gizonezko bere zenbait lankide ezagutzen dituela adierazitakoari dagokionez, Casesa, S.A.
enpresak iparraldeko zerbitzu-ikuskatzailearen txostena aurkeztu du, non adierazten
den 2008ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era
bitarte ez diola segurtasun-zaintzailerik edo
eskoltarik proposatu arlo-arduradunari.
Bi alderdietatik jasoriko informazio kontraesankorra dela-eta, 2008ko azaroaren 4an,
Defentsa Erakunde honek informazio-eskaera igorri zion Guardi Zibilaren Komandantziari
(Bizkaia), Casesa, S.A. enpresak C motako arma-lizentziak lortzeko zenbat langile aurkeztu
dituen argitzeko (lizentzia hori beharrezkoa
da eskolta-lanpostu bat egikaritzeko).
Berdintasunaren Defentsa Erakunde honek
eskaturiko informazioa 2008ko azaroaren
19an jaso zen, eta egiaztatu denez, 2008ko
urtarriletik ekainera bitarte Casesa, S.A.
enpresak ez du izangairik aurkeztu lizentzia
hori lortzeko.
Ebazpena
Ezestea Casesa, S.A. enpresa sexu-arrazoiengatiko diskriminazioan erori izana,
_______ andrearen lanbide-sustapenerako
eskubideari dagokionez.
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Q/46/2008 eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO
DEFENDATZAILEARENA,
Q/46/2008
ESPEDIENTEA
EMAKUNDE- EMAKUMEAREN EUSKAL
ERAKUNDEARI IGORTZEA EBAZTEN DUENA, “TXOKO-EDER” GASTRONOMIA ETA
JOLAS ELKARTEAK DEFENTSA ERAKUNDEAREN IKERKETA EKINTZA OZTOPATU
DUELAKO.
Aurrekariak
Lehena.- 2008ko abuztuaren 13an , _______
andreak (NAN: _______) Q/46/2008 zenbakiko kexa aurkeztu zuen “Txoko-Eder”
Gastronomia eta Jolas Elkartearen aurka,
sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa dela-eta, hain zuzen ere elkarte horretako bazkide izateko eskubide osoa ukatu
diotelako. Kexa-idazkian, honako gertaera
hauek azaldu zituen:
- Larrazubin (Araba) ““Txoko-Eder” ” izeneko Gastronomia eta Jolas Elkartea
dago, Kontzeju horrena den lokal batean,
1977an elkarte horri errentan laga ziona,
prezio sinboliko baten truke.
- Lagapen-aktan, besteak beste, honako
baldintza hau jaso da: “Errentan lagatako
lokala Administrazio Batzarraren esku
geratuko da, auzokoen interes orokorreko
xedeetarako behar duenean”.
- Elkartea sortu zenez geroztik gaur egun
arte, elkarteko kide guztiak gizonezkoak
izan dira, eta gaur egun ere hala da.
- Azken bi urteetan, plaza hutsak sortu direla ikusirik, Larrazubiko (Araba) udalerrian
erroldatutako hiru emakumek Elkartean
sartzeko eskaera aurkeztu dute, baina
eskaera guztiak ukatu dizkiete. Aitzitik,
bi gizonezko onartu dituzte aldi horretan,

udalerrian erroldatuta ez badaude ere.
_______ andreak Elkartean bazkide gisa
sartzea eskatu du, baina ezezkoa eman
diote, honako arrazoi hauengatik:
1. 2007ko ekainaren 4an egindako eskaera
ez zuten onartu prozeduran oker bat egin
zuelako.
2. 2007ko ekainaren 16an egindako eskaera ukatzeko, berriz, plaza hutsik ez zegoela adierazi zioten. Emakumeak eskaera
kontuan hartzeko eskatu zuen, baldin eta
plaza hutsa zegoela jendaurrean aurkezten bazen, hildakoaren senitartekoek hutsuneari uko egiteagatik edo Estatutuen
26. 8 artikuluan ezarritako denbora igarotzeagatik. Gaur egun hutsik jarraitzen du
plazak, bazkide batek, plaza hutsa sortu
duen hildakoaren arreba bazkide gisa
onartzeari uko egiten diolako.
3. 2008ko abuztuaren 1ean egin zuen eskaera berriz ere ukatu diote, arrazoirik
adierazi gabe.
4. Gaur egun bi plaza huts daude.
Bigarrena.- 2008ko abuztuaren 29an, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzaileak ikerketa-prozedurari hasiera
ematea erabaki zuen, emakume interesdunari
“Txoko-Eder” Gastronomia eta Jolas Elkarteko bazkidea izateko eskubide osoa izateko
emandako ukoan sexu-arrazoiengatik egon
zitekeen ustezko diskriminazioari dagokionez.
Hirugarrena.- 2008ko irailaren 1ean
eta 24an ahalegindu ginen ikerketaprozedurari hasiera emateko erabakia
“Txoko-Eder” Gastronomia eta Jolas
Elkarteko presidente _______ jaunari
jakinarazten, baina bi aldietan huts egin
genuen. Interesdunari zuzenean jakinarazpen hori helarazteko ezintasunaren
aurrean, iragarkia argitaratu genuen
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2008ko azaroaren 14ko EHAAn.

Q/53/2008 eskaera

Zuzenbideko Oinarriak

EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA, ASEGURU ETA BERRASEGURUEN IGUALATORIO MÉDICO QUIRURGICO
SAk EMAKUMEEN ETA GIZONEN TRATU BERDINTASUNAREN PRINTZIPIOA
URRATZEN DUELA ETA ZUZENEKO DISKRIMINAZIOAN ERORTZEN DELA EBAZTEN DUENA.

Lehena.- Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen
82. artikuluari jarraiki, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen eskumena da
emakumeen eta gizonen berdintasunaren
arloan egindako arau-hauste arinengatiko
zehapenak ezartzea. Arau-hauste larri eta
oso larriengatiko zehapenak ezartzea, berriz,
Gobernu Kontseiluaren eskumena da.
Bigarrena.- 4/2005 Legearen 77. artikuluaren arabera, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
ikerketa-ekintza partzialki oztopatzea edo
ukatzea da arau-hauste arina. Erakunde
horren ikerketa-ekintza guztiz oztopatzea
edo ukatzea, berriz, arau-hauste larritzat
jotzen da.
Horren haritik, ikerketa-prozedurari hasiera emateko erabakia jakinarazteko
ahalegin ugariek fruiturik eman ez dutenez, badirudi argi dagoela Larrazubiko
“Txoko-Eder” Gastronomia eta Jolas
Elkarteak ez duela inondik inora lagundu
nahi Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen ikerketa-ekintzan, eta, horregatik, espedientea
Emakunderi helarazteko erabakia hartu
dugu, dagozkion ondorioetarako.

Aurrekariak
Lehena.- 2008ko irailaren 8an, _______ andreak (NAN: _______) kexa aurkeztu zuen
“Igualatorio Médico Quirúrgico” aseguru
medikoen entitatearen aurka (hemendik
aurrera: IMQ), Urrezko polizaren 2008ko
Baldintza Orokorretan bildutako laguntza
bidezko ugalketari buruzko klausula, ustez,
diskriminatzailea delako, honako hauek oinarritzat hartuta:
IMQ 2007-2008 urtean hasi zen hazijartzea eta in vitro ernalketa eskaintzen
bikotearen antzutasuna edo ugalkortasunik eza tratatzeko, honako baldintza
hauek betetzen zituzten aseguratuei: bikoteko bi kideak Urrezko polizan aseguratuta egotea, 18 hilabeteko gabealdia
gainditu izana, kirurgia antikontzeptiborik (basektomia edo tronpen lotura) jaso
ez izana eta emakumea 42 urtez azpikoa
izatea.

Ebazpena
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari Q/46/2008 espedientea helaraztea, Larrazubiko “Txoko-Eder” Gastronomia eta Jolas
Elkarteak uko egin diolako Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen ikerketa-ekintzan laguntzeari.
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_______ andrea IMQko aseguratua da 20032004 urtetik, une honetan ez du bikotekiderik,
eta laguntza bidezko ugalketa jaso nahi luke;
alabaina, polizaren estaldura baliatzeko aukerarik ez du, osasun-prestazio hori aseguratutako bikoteei bakarrik eskaintzen dietelako.
_______ andreak klausula hori diskrimina-
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tzailea ote den planteatzen du, laguntza bidezko ugalketaren (emailearen hazi-jartzea)
beharrean egonik, bikotekiderik gabeko
emakumea delako estaldura ukatzen diotela aintzat hartuta. _______ andreak honako
dokumentu hau erantsi zuen:
- Bikotekiderik gabeko emakumezko aseguratuaren kasuetarako laguntza bidezko ugalketarako polizaren estaldurari
buruz IMQri e-mailez egindako kontsulta
(2008/08/13).
Bigarrena.- 2008ko urriaren 6an, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzaileak ikerketa-prozedurari hasiera
emateko erabakia hartu zuen eta alderdiei
jakinarazi zien, eta 15 eguneko epea eman
zien egokitzat jotzen zituzten alegazio eta
informazio guztiak aurkezteko.
Hirugarrena.- 2008ko azaroaren 7an, IMQ
sozietateko zuzendari nagusi eta lege-ordezkari _______ jaunak alegazio-idazkia
bidali zion Berdintasunerako Defentsa
Erakundeari, eta, hartan, honako hauek
adierazi zituen:
“BAKARRA. Lehenik eta behin, aseguru-konpainiak argi eta garbi adierazi nahi du bete-betean errespetatzen duela aseguratuak
askatasun osoz egindako aukera: ugaltzeko
erabakia hartzea, gizonezko batekiko afektibitate-harremanetik kanpo. Laguntza bidezko
ugalketa-teknika modernoei esker eta bizi garen lege-testuingurua kontuan hartuta, aukera
hori hor dago gaur egun, eta baliatu egiten da
gainera.
Hortik aurrera, guk (aseguratzaileak) eta salaketa aurkeztu duen andreak (aseguratua) sinatu
dugun kontratuaren edukia interpretatu eta
aplikatzera mugatu behar da gure eginkizuna.

Horren ildotik, urrezko modalitatearen gure
polizaren baldintza orokorretan (VI. atala:
“bestelako zerbitzuak”), “laguntza bidezko
ugalketa” idazkunaren azpian, hazi-jartzearen (3 saio) eta in vitro ernalketaren (2 saio)
estaldura jaso da, honako baldintza hauen
eraginpean:
(i) Antzutasunarekin edo ugalkortasunik
ezarekin zerikusia duen arazoa ageri behar da. Gure polizak osasun-arazoa izateko arriskua estaltzen du, hau da, emakumearen haurdun geratzeko ezintasuna,
haren edo haren bikotekidearen patologia
dela medio gerta daitekeena.
(ii) Bikoteko bi kideek konpainian aseguratuta egon behar dute, eta biek ere gabealditik (18 hilabete) kanpo behar dute;
halaber, kirurgia antikontzeptiborik jaso
ez izana frogatu behar dute.
(iii) Emakumezko aseguratuak 42 urtez azpikoa behar du.
Kasu honetan, argi dago kontua ez dela
osasun-arazo bat. Izan ere, aseguratua ez
da haurdun geratu, eta hori hala da, haren
komunikaziotik eratortzen denez, ugaltzeko
prozesu naturala saiatu ez duelako, askatasun osoz hartutako erabakiari jarraiki.
Polizak antzutasunaren edo ugalkortasunik
ezaren arriskua estaltzen du; prius hori
agertzen ez bada, argi dago ez dagoela
hura gauzatzerik, ezta, horren ondorioz,
ezbehar bat sortzerik ere.
Gainera, antzutasunarekin edo ugalkortasunik ezarekin zerikusia duen arazo bat
egonik ere, gure estaldura gauzatu ahal izateko gutxienez bi aseguratu behar dira, gabealdia gaindituta izaki bikotea osatu behar
dutenak, hitzaren zentzurik zabalenean, eta
prestazioa batera eskatu behar dutenak.
Azken batean, beraz, argi dago salaketa
aurkeztu duen emakumezko aseguratuak
planteatutako kasua ezin zaiola sinatutako
polizari lotu.
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Klausula hori “diskriminatzailea” dela esatea —“bikotekiderik gabeko emakumea
izateagatik estaldura ukatu zaiolako”— ezin
onartuzkoa da.
Ukatzea ez da gertatzen, oraintxe ikusi dugun bezala, aseguratua “bikoterik gabeko
emakumea” delako, baizik eta antzutasunarekin edo ugalkortasunik ezarekin zerikusia
duen arazorik ez duelako, horixe baita aseguratzaileak onartzen duen arriskua. Puntu
honetan, azpimarratzekoa da arriskuak askatasunez hautatzeko printzipioa, aseguruen merkaturako funtsezkoa den heinean.
Areago, aldez aurretik ikusi dugunez, aseguratuak antzutasunarekin edo ugalkortasunik ezarekin zerikusia duen arazoren bat
izaki bikotekidea edukiko balu ere, prestazioa ukatu egingo genioke estalduratik
kanpo egoteagatik, baldin eta bikotekidea
konpainiako aseguratua ez balitz eta gabealdiak gaindituta ez balitu.
Hau da, ez dago esaterik prestazioa “bikotekiderik ez izateagatik” ukatzen diogunik,
baleuka ere ukatu egingo geniokeela aintzat
hartuta, bikotekide hori ere konpainiako
aseguratua izan ezean”.
Laugarrena.- 2009ko martxoaren 9an,
119/2006 Dekretuaren 17. artikuluaren
arabera, entzunaldiaren izapidea hasten
da eta jakinarazten zaie IMQri eta _______
andreari, egindako ikerketa-eginbideak
jakin ahal izateko, eta ekartzeko, egokitzat
jotzen badute, kontuan hartu behar diren
nahi adina alegazio, agiri edo beste elementu, Q/53/2008 zenbakidun espedientea
esleitzeko.
Bosgarrena.- 2009ko martxoaren 18an,
_______ andreak eskatzen du bidaltzeko
(e-mail bidez) Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
egindako ikerketa-eginbideak, Q/53/2008
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zenbakidun espedienteari buruzko ikerketa-eginbideak, hain zuzen. Defentsa Erakundeak bidaltzen dio eskatutakoa.
Zuzenbideko Oinarriak
Lehena.- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako funtsezko eskubideari dagokionez.
Emakumeen eta gizonen berdintasuna giza
eskubideei buruzko nazioarteko hainbat
testutan onartutako printzipio juridiko unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak desagerrarazteari buruzko Konbentzioa
(hemendik aurrera, CEDAW) dago. Konbentzio hori Nazio Batuen Batzar Nagusiak
onartu zuen 1979. urteko abenduan eta
Espainiak berretsi 1983. urtean.
Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko funtsezko printzipioa da. Amsterdameko
Ituna indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko
maiatzaren 1etik aurrera, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak
desagerraraztea Europar Batasuneko eta
horren kide direnen politika eta ekintza
guztietan bildu behar diren helburuak dira.
1978. urteko Espainiako Konstituzioak 14.
artikulua berdintasun-printzipioari eskaintzen dio, eta honako hau ezartzen du: “Espainiarrak legearen arabera berdinak dira,
eta ezin da inolako bereizkeriarik egin, jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bestelako inguruabar edo egoera pertsonal zein
sozialak aintzat hartuta”.
Emakumeen eta gizonen arteko egiazko
berdintasunari buruzko martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoaren (hemendik au-
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rrera 3/2007 Lege Organikoa) 4. artikuluak
honako hau ezartzen du: “Emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu juridikoaren printzipio
informatzailea da, eta, horregatik, arau
juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan
sartu eta kontuan hartuko da”.
Bestalde, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak
(aurrerantzean, 4/2005 Legea) mekanismo
eta neurri zehatz batzuk planteatzen ditu,
euskal herri-administrazioek eragin handiagoko politikak eta jardunak abiarazi ditzaten
lortzeko, emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunaren fenomenoa -egiturazkoa eta unibertsala- gizartetik desagerrarazteari begira. Mekanismo horien artean
Berdintasunerako Defentsa Erakundea sortu du, sexu-arrazoiengatiko zuzeneko edo
zeharkako diskriminazio-egoeren aurrean
herritarrak defendatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen
arteko tratu-berdintasunaren printzipioa
bete dadin sustatzeko organo gisa.
Kasu honetan, Berdintasunerako Defentsa
Erakundeari dagokio IMQ sexu-arrazoiengatiko diskriminazioan erori ote den aztertzea, urrezko polizaren aseguratuentzako
laguntza bidezko ugalketaren prestazioa
baliatzeko ezarritako baldintzetan.
Bigarrena.- Ondasunak eta zerbitzuak
eskuratzekoan tratu-berdintasunari dagokionez.
Azpimarratzekoa da “arriskuak askatasunez
askatzeko printzipioa”, IMQk aurkeztutako
alegazioek oinarritzat hartu dutena, konstituzio-ordenak eta indarreko legeriak ezar
ditzaketen funtsezko eskubideek eta arauek
mugatzen dutela, baita, kasu honetan, tra-

tu-berdintasunerako funtsezko eskubideak
ere. Horren haritik, 3/2007 Lege Organikoaren 69. artikuluak honako hau ezartzen
du: “Sektore publikoan edo pribatuan jendearentzat ondasunak edo zerbitzuak hornitzen dituzten pertsona ﬁsiko edo juridiko
guztiek, horiek bizitza pribatuko eta familiako eremutik kanpo eskaintzerakoan, beren
jardueretan eta dagozkien transakzioetan
nahitaez emakumeen eta gizonen arteko
berdintasun-printzipioa bete beharko dute,
sexuagatiko zuzeneko edo zeharkako diskriminazioak saihestuz”. Gainera, debekuak ez betetzearen ondorioak aipatzen
ditu Lege horren 72. artikuluak, eta, horren
haritik, honako hau dio: “legeria zibilean eta
merkataritza-legerian jasota dauden ekintza
eta eskubideak alde batera utzi gabe, 69.
artikuluaren aplikazio-eremuan jokabide
diskriminatzailea pairatzen duen pertsonak
pairatutako kalte-galerengatiko kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du”.
Besteak beste, IMQk honako arrazoi hau
eman du bere alegazio-idazkian, “arriskuak
askatasunez hautatzeko printzipioaren” babesean: “salaketa aurkeztu duen aseguratua
ezin da sinatutako polizaren barnean sartu”,
lehen funtsezko baldintza -“osasun-arazoa
egon behar da, hau da, emakume aseguratuaren haurdun geratzeko ezintasuna,
haren edo haren bikotekidearen patologia
dela medio gerta daitekeena”- ez duelako
betetzen, eta, horri dagokionez, honako
hau adierazi du: “aseguratua ez da haurdun
geratu, eta hori hala da, haren komunikaziotik eratortzen denez, ugaltzeko prozesu
naturala saiatu ez duelako, askatasun osoz
hartutako erabakiari jarraiki”.
Alegazio horri dagokionez zera azpimarratu behar da, IMQk gezurrezko arrazoibide
bat erabili duela, honako ondorio hau atera
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duelako: interesdunak, bikotekiderik izan
gabe laguntza bidezko ugalketa baliatu
nahi duenez, ez du bikotekidearekin ageriko litzatekeen beste onuradun baten pareko arazorik. Hau da, IMQk ezin du baieztatu
prestazioa antzutasun-arazoak dituzten
emakumeei soilik eskaintzen zaionik, argi
dagoelako hazi-jartzea, eta, oro har, laguntza bidezko ugalketa-teknikak baliatzeko
baldintza ez dagokiola emakumearen ugalkortasunik ezari edo antzutasunari, kasu
askotan prestazio hori emakume ugalkorrei
eskaintzen zaielako, hala eta guztiz ere
arrazoi idiopatikoak direla-eta edo gizonezkoekin zerikusia duten arrazoiengatik haurdun geratu ez direnak (eta, interesdunaren
kasuan, ez dago kasu hori uka lezakeen
frogarik).
“Arriskuak askatasunez hartzeko printzipioari” jarraiki, bikoteko bi kideek aseguratuta behar dutelako baldintza onartzekoa
litzateke, baldin eta biek “laguntza bidezko
ugalketa”-tratamenduan parte hartuko
balute. Ugaltzeko erabaki indibidualaren
kasuan, ordea, arrazoibide hori ezin da baliagarritzat hartu.
Horregatik, 2004/113/EE Zuzentarauaren
10. xedapena (“Arazo bereziki nabariak
daude ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko eta hornitzeko sektorean”) aintzat
hartuta, planteatu beharko litzateke IMQk,
emakume batek laguntza bidezko ugalketaren prestazioa baliatzeko aseguramendu
bikoitza eskatzean, 3/2007 Lege Organikoaren 71. artikulua (“debekatuta dago
aseguru-kontraturik egitea (…), baldin eta,
sexua primak eta prestazioak kalkulatzeko
oinarritzat harturik, aseguratuen prima
eta prestazioetan aldeak sortzen badira”)
urratzen ari ote den. Halaber, IMQ berdintasunerako funtsezko eskubidea mugatzen
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ari ote den plantea liteke, interesduna bere
ugalketa-osasunarekin zerikusia duen bizi-erabaki hori bikotekide batekin batera
hartzera behartzen duela aintzat hartuta.
Hirugarrena.- Ugalketa-osasunaren eskubideari dagokionez.
Ugaltzeko eskubidea, sortu berria dena,
indar handiz ageri da, norberaren biziexistentziaren gaineko erabakiak hartzeko
eskubidearen funtsezko zatia den aldetik.
Europako hainbat herritako hainbat etika-batzordek, nazioarteko erakundek eta
sektore-legeriak giza bizitzaren aurkikuntza zientifikoen inplikazio moral eta juridikoen inguruan berriki hartutako erabakiek
berretsi egin dute azkenaldian ugaltzeko
eskubide subjektiboa. Gai horiek guztiak
norberaren bizitzari buruzko erabakitzat jotzen dira gaur egun, eta ugalketak toki bat
dauka haien artean.
1994an Kairon egindako Biztanleriari
buruzko Mundu Konferentziaren Ekintza
programa onartu eta 1995ean Beijingen
egindako Emakumearen Eskubideei buruzko Ekintza Plataforma eratu ondoren
itxuratzen hasi zen ugalketa-osasunerako
eskubidea nazioarteko eskubide gisa. Konferentzia horietan, berdintasun-politikak
demografia-politikekin berdintzea kritikatu
zuten, familia-plangintzarako eskubidea
biztanleriaren hazkundearen kontrolaren
zerbitzuan jartzen ari zela egotzita, eta, kritika horri esker, giza eskubide indibidualen
gaineko bermea indartu da.
Hala, Kairoko Konferentziako Ekintza Programak (UN, Doc. A/CONF. 171/13, § 1.15.)
honela definitu zuen ugalketa-osasunaren
kontzeptua “erabateko ongizate ﬁsikoko,
mentaleko eta sozialeko egoera, ugalketa-
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sistemarekin eta sistema horren funtzio eta
prozesuekin zerikusia duen gaixotasunik
eza ez ezik, honako hauek ere biltzen dituena: ugalkortasunik ezaren prebentzioa eta
tratamendua; seme-alabak eduki nahi diren
edo ez, eta non eta zer maiztasunez eduki
nahi diren erabakitzeko askatasuna; nahigabeko eta garaiz kanpoko haurduntzaren
prebentzioa; eta emakumeen aurkako sexu-indarkeria orotik babestea”.
Urtebete geroago, Emakumeari buruzko
laugarren Mundu Konferentziak eta haren
Ekintza Plataformak ugalketa-osasunaren
testuinguruan kokatu zituzten berriz ere
familia-plangintzarako eta ugalkortasunaren erregulaziorako eskubideak. Beijingo
Deklarazioaren arabera (UN, Doc. A/CONF.
177/20, § 94): “Ugalketa-osasunak zera
esan nahi du, batetik, pertsonek sexu-bizitza egokia eta segurua edukitzeko aukera
izatea, eta, bestetik, nahi duten moduan eta
tokian ugaltzeko aukera izatea. Esan gabe
doa emakumeek eta gizonek emakumeek
eta gizonek informazioa jasotzeko eta familia-plangintzako metodo seguruak, eraginkorrak eta merkeak eskuratzeko eskubidea
dutela, baita ugalkortasuna erregulatzeko
nahiago dituzten metodoak eskuratzeko
eskubidea ere, betiere legezkoak badira.
Halaber, osasun-zerbitzu egokiak lortzeko
eskubidea dute emakumeek, haurdunaldia
eta erditzea segurtasunez burutu ahal izateko, seme edo alaba osasuntsu bat edukitzeko ahalik eta baldintzarik onenetan”.
Beijingeko Konferentzian parte hartu zuten
185 estatuek onartutako Ekintza Plataformaren 94. paragrafoak honela dio: “Ugalketa-eskubideak giza eskubide jakin batzuk
dira, antolamendu juridiko nazionaletan,
giza eskubideei buruzko nazioarteko itunetan eta adostutako beste hainbat dokumen-

tutan dagoeneko onartu direnak. Eskubide
horien oinarrian honako funtsezko eskubide
honen onarpena dago: bikote edo pertsona
orok seme-alaben kopurua eta seme-alabak edukitzeko maiztasuna askatasunez eta
arduraz erabakitzeko eskubidea du, baita
hori lortzeko informazioa eta baliabideak
jasotzeko eta sexu- eta ugalketa-osasunari
dagokionez ahalik eta mailarik handiena lortzeko eskubidea ere. Diskriminaziorik, hertsadurarik edo indarkeriarik pairatu gabe,
norberaren ugalketaren inguruan erabakiak
hartzeko eskubidea ere hartzen du aintzat,
giza eskubideei buruzko dokumentuetan
onartzen denez”.
CEDAW, nazioartean sinatutako itun loteslea den aldetik, nazioarteko zuzenbideiturri seguruago eta kontsolidatuagoa da,
eta erabakitzeko eskubidea zehazten du,
munduko herrialde askotan erabaki horiek
testuinguru sozial eta kultural diskriminatzailetik hartzen direla aintzat hartuta, eta
zera onartzen du, ugalketa-erabakiak askatasunez hartu aurretik, emakumeen eta
gizonen berdintasun sozialerako baldintzak
bete behar direla. Horren ildotik, 16.1(e)
artikuluan honela dio: “Estatu kideek neurri egokiak hartuko dituzte emakumearen
aurkako diskriminazioa ezabatzeko ezkontzarekin eta familia-harremanekin zerikusia
duten gaietan, eta, bereziki, honako hauek ziurtatuko dituzte emakumeen eta gizonen berdintasun-baldintzetan: ...semealaben kopurua eta jaiotzen arteko tartea
askatasunez eta arduraz erabakitzeko
eskubideak, eta eskubide horiek gauzatu
ahal izateko informazioa, hezkuntza eta
baliabideak jasotzeko eskubidea”.
Hala, CEDAW itunaren 21. Gomendio Nagusiak (22. paragrafoa) honako hau dio
ugalketa-osasunerako eskubide indibidua-
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laren inguruan: “…seme-alabak edukitzeko
erabakiak, ahal dela ezkontideari edo lagunari kontsulta egin ondoren hartu behar
bada ere, ez du zertan ezkontideak, aitak,
lagunak edo gobernuak mugatuta egon
behar”.
Hortaz, gaur egungo antolamendu juridikoari jarraiki, norberaren ugalketaren inguruko
erabakiak hartzeko eskubide hori, haren bizitza zuzentzeko gai den gaur egungo gizaki
askearen berezkoa dena, bakarrik egonik laguntza bidezko ugalketa-metodoetara jotzen
duen emakume baten eskubide indibidualari
aplikatu ote dakiokeen aztertu behar da.
Laugarrena.- Bakarrik dagoen emakumeak
laguntza bidezko ugalketa jasotzeko duen
eskubideari dagokionez.
Zuzenbide erkatuaren eremuan, Europako antolamenduek erantzun desberdinak
eman dituzte emandako gametoak bakarrik
dauden emakumeen eskura jarri behar ote
diren aztertu denean. Ingalaterrako eta Espainiako antolamenduak ugaldu nahi duten
emakume guztien eskura jarri dituzte hazieta obulu-bankuak. Kanadan, laguntza bidezko ugalketa-teknikak eskuratzeari dagokionez ad hoc erregulaziorik ez dagoenez,
zenbaitek auzitegietara jo dute babes bila,
eta Korn v. Potter kasua da guztietan oihartzun handiena izan duena: Beste emakume
batekin bizi den emakume batek emailedun
hazi-jartzea eskatu zuen, baina bankuak
ukatu zion. Auzitegiak, ordea, erabaki hori
baliogabetu zuen, sexu-joeren arrazoiengatiko diskriminaziorik ezari buruzko Legearen aurkakoa zela ebatzi zuelako.
Espainian, Laguntza bidezko Giza Ugalketako Teknikei buruzko 35/1988 Legearen
bitartez arautu zen lehen aldiz laguntza
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bidezko ugalketa, Europan arau aitzindaria
izan zena -berriki Laguntza Bidezko Giza
Ugalketako Teknikei buruzko maiatzaren
26ko 14/2006 Legeak aldatu du (hemendik aurrera, LUTL)-. Konstituzio Auzitegian
errekurritu zuten lege horrek hazi-jartzea
eskatzeko aukera ematen die bikotekiderik ez duten emakumeei, baita emakume
homosexualei ere, honako hau ezartzen
duelako 6.1 artikuluan: “emakume oro izan
daiteke Lege honetan araututako tekniken
hartzaile edo erabiltzaile”.
Laguntza bidezko ugalketa-prestazioa baliatzeko IMQren urrezko polizaren baldintzei
dagokienez aurkeztutako kexak honako
hau ebaztea eskatzen du: hirugarren baten
ugalketa-zelulen bitartez ugaldu nahi duen
emakumeak nahitaez ezkonduta egon behar duen (edo nahitaez bikotekidea eduki
behar duen).
116/1999 Epaiaren bidez, Konstituzio Auzitegiak konstituziokontrakotasun-errekurtsoa
ebatzi zuen, eta errekurtsogileen argudioak
ezetsi zituen, baita LUTLaren 6. artikulua kentzeko eskaera ezetsi ere. Auzitegiak, horren
haritik, familia modalitateen aniztasunari buruz duen doktrina ekarri nahi izan du gogora,
Konstituzioak onartutakoa, errekurtsogileen
baieztapenaren -ezkontza heterosexualean
oinarritutako taldeak baino ez ditu babestu
behar Goreneko Arauak- aurka, “familia
modalitate hori gure kulturan oso sustraitua
egonik ere”.
Hala, indarreko LUTLak berriz ere azpimarratzen du bakarrik dagoen emakumeak
laguntza bidezko ugalketa jasotzeko eskubidea duela, eta argi eta garbi adierazten
du emakume lesbianak ere eskubide horren onuradun izan daitezkeela. Izan ere, 6.
artikuluan honela dio 1. ”18 urtez gorakoa
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den eta jarduteko osoko ahalmena duen
emakume oro izan daiteke Lege honetan
araututako tekniken hartzaile edo erabiltzaile, betiere aldez aurretik erabiltzeko baimen
idatzia aurkeztu badu, askatasunez, kontzienteki eta esanbidez. Emakume oro izan
daiteke Lege honetan araututako tekniken
erabiltzaile edo hartzaile, haren egoera zibila eta sexu-joera edozein izanik ere”.

denaren arabera: “Emakumea ezkonduta
badago, senarraren baimena ere beharko
da, legez edo izatez bananduta egonik hori
behar bezala egiaztatzen badute”.

LUTLaren zioen azalpenean onartu zenez,
Espainian laguntza bidezko ugalketa-teknikak
izugarri garatu dira, eremu pribatuan bereziki.
Haatik, bakarrik dagoen emakumeak laguntza
bidezko ugalketa jasotzeko duen eskubidearen lege-onarpenarekin bat etorriz, Osasun
Sistema Nazionalaren zerbitzu komunen Zorroa ezartzen duen irailaren 15eko 1030/2006
Errege Dekretuak Autonomia Erkidegoetako
osasun-sistema publikoak behartzen ditu
zerbitzu-zorroan honako prestazio hau sartzera: bikotekiderik gabeko emakumeentzako hazi-jartzea, emailearen hazia baliatuta.
Horren ondorioz, Espainiako osasun-sare
publikoko ospitaleek emailedun hazi-jartzea
eskaintzen diete gaur egun bikotekidea duten
emakumeei, bakarrik dauden emakumeei eta
lesbianei, aseguratutako prestazio gisa eta
itxaron-zerrenden kudeaketatik eratorritako
muga bakarrarekin, baina eskaeretan inolako
diskriminaziorik egin gabe pazienteen egoera
zibilaren edo sexu-joeraren arabera.

“Sexu-arrazoiengatiko diskriminaziotzat
hartzen da pertsona bat, sexuaren zioz eta
alderatzeko moduko egoeretan, beste pertsona bat baino modu txarragoan tratatu
izana edo tratatzeko aukera izatea” (3/2007
Lege Organikoaren 6. artikulua).

Hortik honako ondorio hau ateratzen da:
LUTLak laguntza bidezko teknikak baliatzeko eskubidea onartzen dio bakarrik dagoen
emakumeari, eta, hori ez ezik, Lege horrek
ezarritako “tekniken erabiltzaileen” definizioan, teknika horiek emakumeek bakarrik
eskura ditzaketela ematen da aditzera.
Gizonezkoek ere erabil ditzakete teknika
horiek, ondorengo seme-alabatasunean
eragina duten neurrian, 6.3 artikuluan jaso

Bosgarrena.- IMQ aseguratzaileak laguntza
bidezko ugalketa-prestaziorako ezarritako
baldintzetan ageri den sexu-arrazoiengatiko diskriminazioari dagokionez.

Kasu honetan, zaila da emakumearen eta
gizonaren artean bereizketa egitea; izan
ere, alde biologikoak direla-eta, gaur egun
emakumeak bakarrik dira ugaltzeko gauza,
dela bakarrik, hazi-jartzearen bitartez, dela
bikotekidearekin. Haatik, kasu honetan
emakumeen eta gizonen arteko simetria
bilatu nahiak bereizketarik ezarengatiko
diskriminaziora darama. Hain zuzen ere,
3/2007 Lege Organikoak diskriminaziotik
babesten ditu egoera horiek, honako hau
adierazten duenean “emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioak sexu-arrazoiengatiko edo sexuarekin
zerikusia duen beste edozein zirkunstantzia
pertsonal do sozialarengatiko diskriminazio
oro (zuzena edo zeharkakoa) ezabatzea
dakar, eta bereziki amatasunari, familia-betebeharrak hartzeari, ezkontza- edo familiaegoerari eta diskriminazio anitza dakarten
bestelako alderdiei (ezintasuna, esaterako)
dagokienez”.
Seigarrena.- Aseguru-sektoreko erabiltzaileen babes-eskubideei dagokienez.
Aseguru-sektoreko kontsumitzaile eta era-
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biltzaileak babesteko eskubideak eta erreklamazioak kontrolatzeko, ikuskatzeko eta
ebazteko administrazio-mekanismoak Aseguru Pribatuen Antolamenduari eta Ikuskapenari buruzko azaroaren 8ko 30/1995 Legean jaso dira, eta Aseguruaren Kontratuari
buruzko urriaren 8ko 50/1980 Legeak eta
Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina onartzen duen
azaroaren 16ko 1/2007 Legegintza Dekretuak arautzen dituzte.
Alabaina, zenbait printzipio -enpresa-askatasuna eta kontsumitzaileen berdintasuna
eta babesa, esaterako- bateraezinak dira
batzuetan. Aseguruaren Kontratuari buruzko Legearen 3. artikuluak klausula kaltegarriak debekatzen ditu, eta zera agintzen
du, klausula murriztaileak, “hasiera batean
kontratatutako estaldura murrizten edo mugatzen dutenak” polizan esanbidez nabarmentzea eta aseguru-hartzaileak berariaz
sinatuta egotea, ezagutu eta onartu dituelako froga gisa. Horren haritik, horrelako
klausula murriztaileetarako, kontratuaren
amaierako sinadura orokorra ez da baliagarria, eta aseguratzaileak klausula horiek
bete ez dituelako interesdunak auzitegietara jotzen badu, Aseguruaren Kontratuari
buruzko Legea lotzen zaion Kontratazioaren Baldintza Orokorrei buruzko 7/1998
Legea, autoen kasuan aplikagarria dena,
aplikatuko zaie klausula horiei, hau da,
klausula murriztaileak esanbidez onartzen
ez badira, ez sinatutakotzat jotzen dira, eta
ez dute ondoriorik kontratu horretan.
Kaltegarriak, berriz, baliogabeak dira eta ez
dira aplikatzen. Horren haritik, testu bategin
berriaren 86. artikuluak, 7/1998 Legearen lehen xedapen gehigarriak bezalaxe, honako
hau ezartzen du: “Edozein kasutan,kontsu-
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mitzaileari eta erabiltzaileari xedapenezko
edo aginduzko arauek onartutako eskubideak mugatzen dizkioten klausulak abusuzkoak izango dira, eta bereziki honako hauek
aurreikusten dituzten xedapenak:
1. Kontsumitzailearen eta erabiltzailearen
lege-eskubideak behar ez bezala kentzea
edo mugatzea, enpresaburuak guztiz edo
partzialki ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik.
Bereziki, honako klausula hauek: kontsumitzailearen eta erabiltzailearen kaltetan,
haren esku utzitako ondasun edo zerbitzuen kontratuarekiko onespenari buruzko lege-arauak aldarazten dituztenak,
edo onespenik eza horrek eragindako
kalte-galerengatiko kalte-ordaina jasotzeko kontsumitzaileak eta erabiltzaileak
duen eskubidea mugatzen dutenak.
2. Kontratua betetzean enpresaburuaren
erantzukizuna kentzea edo mugatzea,
hain zuzen ere haren egintza edo ez-egite
batek kontsumitzaileari eta erabiltzaileari
eragindako kalteengatik, heriotzarengatik
edo lesioengatik enpresaburuari legokiokeen erantzukizuna.
3. Zordunaren baimenik gabe, enpresaburua hirugarren bati kontratua lagatzeagatiko erantzukizunetik salbuestea, baldin
eta horrek zordunaren bermeak murriztea
ekar badezake berekin.
4. Kontsumitzaileari eta erabiltzaileari kreditu-kontsignazioko, atxikipeneko edo
kontsignazioko gaitasunak kentzea edo
murriztea.
5. Kontsumitzaileari eta erabiltzaileari, enpresaburuak ez betetzeagatiko kontratua
suntsiarazteko gaitasuna mugatzea edo
kentzea.
6. Eragiketaren egiaztagiria emateko ukoak
ezartzea.
7. Kontsumitzailearen eta erabiltzailearen
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eskubideei beste edozein uko edo muga
ezartzea”.
Bestetik, Kontratazioaren Baldintza Orokorrei buruzko araua kontratuaren klausula
ilunen exegesiari dagokio, betiere aseguratuaren aldekoa behar duena. 6. artikuluan,
interpretazio-arauak adierazi dira:
1. Baldintza orokorrak eta kontratu horretarako berariaz aurreikusitako baldintza
partikularrak bat ez badatoz, azken horiei
lehentasuna emango zaie besteen aldean, salbu eta aseguratuarentzat baldintza
orokorrak partikularrak baino onuragarriagoak badira.
2. Baldintza orokor ilunen inguruan sortzen diren zalantzak aseguratuaren alde
ebatziko dira. Kontsumitzaileekiko kontratuetan, ekintza indibidualak gauzatzen
direnean bakarrik aplikatuko da interpretazio-arau hori.
3. Artikulu honetan ezarritakoa eta hartan jaso ez dena alde batera utzi gabe,
kontratuen interpretazioari buruz Kode
Zibilean jasotako xedapenak aplikatuko
dira”.
Jurisprudentziak jardunbide hori babesten
du, baita laguntza bidezko ugalketa-prestazioen kasuan ere. Leongo Probintzia Auzitegiko 318/05 Epaiak eztabaidatu egin du
hark sinatutako gaixotasun-aseguruaren
estaldurak emakumearen gainean egindako in vitro ernalketa estaltzen ote duen, eta
honako hau adierazi du: “Hala, Goi-mailako
Arkitektoen Prestazio Sistemaren Erregelamenduan, kasu honetan aplikagarria dena,
demandatzailea arkitektoa denez, antzutasun-tratamenduak hartzen dira estalduraren barnean, aseguratuari emakumea
izateko baldintza ezarri gabe, eta beraz,
jakina denez, kontratua baten (aseguru bat,

kasu honetan) klausulen interpretaziori buruzko auzi batean gaudenez, Kode Zibilaren 1.281. artikulua eta ondorengoak hartu
behar dira aintzat. Horren arabera, kontratu
baten klausula ilunen interpretazioa ezin da
iluntasuna eragin duen alderdiaren aldekoa
izan, eta agindu hori bereziki garrantzitsua
da aseguru-kontratuetan, atxikipen-kontratuak izaki, aseguratzaileak aldez aurretik zehazten dituelako baldintzak, aseguratuaren
eginkizuna kontratua sinatzera mugatuz,
kontratua egiterakoan inolako esku-hartzerik ez duela aintzat hartuta. Hori auto-kasuari aplika dakioke, horrelako kontratuetan,
jurisprudentziak behin eta berriz agindu
duenez, aseguratuaren printzipioa ezarri
behar dela aintzat hartuta. Horren arabera,
zalantzazko kasuetan, exegesia aseguratuaren aldekoa izango da betiere, eta zalantzazko klausulak ezin izango dira onuragarri
izan iluntasuna eragin duenarentzat”.
Azkenik, gogoratzekoa da eskumeneko
Auzitegiak abusuzkotzat jotako klausula
orokorrak inskribatu egingo direla Baldintza Orokorren Erregistroan, eta beste ezein
aseguru-konpainiak ezin izango dituela
baliatu.
113/2004 Zuzentarauaren arabera, emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioak honako hau eskatzen
du: “sexu-arrazoiengatiko zuzeneko diskriminaziorik ez da egingo, haurduntza- eta
amatasun-arrazoiengatik emakumeei tratu
txarragoa ematea, esaterako”.
Horregatik, honako ondorio hau atera dezakegu: aztertutako aseguramendu bikoitzaren teknikak urratu egiten du tratu-berdintasunaren printzipioa eta diskriminazioan
erortzen da, honako hauek aintzat hartuta:
1. Berdintasunerako funtsezko eskubidea
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mugatzen du, emakumea behartzen duelako ugaltzeko bizi-erabakia bikotekidearekin gauzatzera, kontratatutako polizaren
laguntza bidezko ugalketa-prestazioan,
nahiz eta laguntza bidezko ugalketari buruzko legeria espezifikoak bakarrik dauden emakumeei zein bikotekidea dutenei
onartzen dien teknika horien onuradun
izateko eskubidea. IMQk hori onartzen
du, honako hau adierazi baitu: “Gainera,
antzutasunarekin edo ugalkortasunik
ezarekin zerikusia duen arazo bat egonik
ere, gure estaldura gauzatu ahal izateko
gutxienez bi aseguratu behar dira, gabealdia gaindituta izaki bikotea osatu behar
dutenak, hitzaren zentzurik zabalenean,
eta prestazioa batera eskatu behar dutenak”. Hau da, emakumea antzua izanik
ere prestazio hori ukatuko diote, baldin
eta konpainia berean aseguratutako bikotekiderik ez badu.
2. Zuzeneko diskriminazioan erortzen da
aseguramendu bikoitza eskatzen duelako
3/2007 Lege Organikoak esanbidez debekatutako alderdi batean, onuradunen
sexu biologikoarekin eta haurduntzarekin
soilik zerikusia duen alderdi baterako
prima handiagoak aplikatzen dituelako,
ezkutuan gainera, Lege horren 71. artikuluari jarraiki.
3. Klausula deuseza da, sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-debekuaren printzipioa
urratzen duelako, Aseguruaren Kontratuari buruzko Legearen 3. artikuluaren eta
Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bateginaren 86. artikuluaren arabera.

defendatzaileak uste du Aseguru eta Berraseguruen Igualatorio Médico Quirúrgico
SAk emakumeen eta gizonen tratu-berdintasunaren printzipioa urratzen duela eta
zuzeneko diskriminazioan erortzen dela,
urrezko polizaren 2008ko baldintza orokorretan laguntza bidezko ugalketari buruz
bildutako klausulan, bikotekiderik gabeko
aseguratu bati prestazioa ukatzen diolako.

Ebazpena

EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA, DHL EXPRESS ARABA
SPAIN S.L. ENPRESAK LEGEZKO ZAINTZARENGATIK LANALDIA MURRIZTE-

Lehena.- Q/53/2008 zenbakiko ikerketaespedientean egindako jardunei jarraiki,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
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Bigarrena.- Euskal Autonomia Erkidegoko
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
defendatzaileak honako gomendio hauek
eman ditu:
1. MQren Urrezko Polizan ageri den laguntza
bidezko ugalketa-prestazioari buruz aztertutako klausula deuseza dela ebaztea,
eta Kontratazioaren Baldintza Orokorren
Erregistroan inskribatzea, baldintza hori
ezabatzeko hura jasotzen duten kontratu
guztietatik.
2. IMQren polizaren baldintza orokorretan,
laguntza bidezko prestazioari dagokion
klausula aldatzea, aseguramendu bikoitzaren betekizuna kenduz eta bikotekidea
duten edo ez duten emakumeak onuradunak direla onartuz.
3. IMQk bikotekiderik gabeko laguntza
bidezko ugalketaren prestazioari emandako ukoaren ondorioz _______ andreak
pairatutako kalte-galera posibleak aintzat
hartzea, 3/2007 Lege Organikoaren 72.
artikuluan jasotako kalte-ordaina jasotzeko aukera izan dezan.
Q/59/2008 eskaera
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KO ESKUBIDEA ZEHAZTEARI EMANDAKO UKOAREN ERAGINEZ HASITAKO
JARDUNA ETETEN DUENA.

Hirugarrena.- 2008ko urriaren 22an, DHL
Express Araba Spain,S.L.k Jundizko poligonoan duen egoitzan bertaratu ginen,
ikuskapena egiteko.

Aurrekariak
Lehena.- 2008ko urriaren 16an, _______
andreak (NAN: _______) kexa bat aurkeztu
zuen DHL Express Araba Spain,S.L. enpresaren aurka, honako gertaera hauengatik:
_______ andreak DHL Express Araba
Spain,S.L. enpresan lan egiten du, 14:00etatik 22:00etara arteko lanaldia eginez
2005eko abenduaren 16tik, eta legezko
zaintzarengatik lanaldia murrizteko eskubidea baliatu du; horren ondorioz, lanaldi murriztua betetzen du 14:00etatik 18.00etara.
2008ko urriaren 8an, _______ andreak
Enpresako kudeatzaile _______ jaunari
jakinarazi zion, ordura artean betetzen ari
zen lan-ordutegia aldatu nahi zuela, eta,
2008ko urriaren 13tik aurrera, beste ordutegi bat beteko zuela, 14:15etik 18:15era
artekoa. Egun berean, _______ jaunaren
komunikazioa jaso zuen langileak; hartan,
zera jakinarazi zion, lan-ordutegia aldatzeko eskaerari ezin ziola erantzun, enpresaren
antolamendu-arazoak zirela medio.
Bigarrena.- Behin kexa onartu ondoren, eta
Berdintasunerako Defentsa Erakunde honen
antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko Erregelamendua onartzen duen ekainaren
13ko 119/2006 Dekretuaren 15.3 artikuluak
(aurrerantzean, 119/2006 Dekretua) esleitutako
eskumenak betez, defendatzaileak, 2008ko
urriaren 16an, honako hau erabaki zuen: ikerketa-prozedurari hasiera ematea, adingabe baten
legezko zaintzarengatik lanaldia murrizteko
eskubidea gauzatzean sexu-arrazoiengatiko
ustezko diskriminazioa egon zitekeelako.

Laugarrena.- 2008ko urriaren 24an, DHL
Express Araba Spain,S.L.k aurkeztutako
alegazioak iritsi zitzaizkigun. Enpresaren
antolamendu-zailtasunak alegatu zituzten,
langileari ordutegian eskatutako aldaketa
ukatzeko.
Bosgarrena.- 2008ko azaroaren 4an, informazio-eskaera bidali genion enpresari,
honako hauen berri izateko: _______ andrearen lanpostuaren antolamendua (egunean lanpostu horretan diharduten pertsonen kopurua, harrerako arreta-bolumena
egunean, eginkizunak eta abar); enpresak,
langilearen eskaerari erantzun ahal izateko,
inplikatuei lan-ordutegia berrantolatzea
planteatu ote dien; eta, enpresaren ustetan,
15 minutuko ordutegi-aldaketa hori enpresa-antolamendurako bereziki kaltegarria
ote den.
Emakumezkoari ere informazioa eskatu
diogu, haren, familiaren eta laneko bizitza
enpresak ezarritako ordutegiarekin bateragarri egin ezin dezakeela egiaztatzen duen
dokumentazioa aurkez dezan.
Seigarrena.- _______ andreak Berdintasunerako Defentsa Erakundeari jakinarazi zion
demanda aurkeztu zuela lan-arloko ordena
jurisdikzionalean, eta adiskidetze-ekitaldiaren
eraginik gabeko ahaleginaren ziurtagiriaren kopia helarazi zion (DHL Express Araba Spain,S.L.
enpresa ez zen bertaratu, eta horregatik ez
zuen eraginik izan adiskidetze-ahaleginak).
Zazpigarrena.- 2008ko azaroaren 14ko
idazkiaren bitartez, DHL Express Araba
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Spain,S.L. enpresak Defentsa Erakundeari
jakinarazi zion enpresak harrera-lanpostuko lan-ordutegiak berrantolatzeari ekin
ziola, eta, horri esker, ______ emakumezko
langilearen eskaerari erantzuteko moduan
zegoela; hala, kexa eta dagokion demanda
aurkeztea eragin zuen gatazka konpondu
zen.
Zuzenbideko oinarriak
Bakarra.- Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen
65. artikuluari eta Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko Erregelamendua onartzen duen ekainaren 13ko 119/2006 Dekretuaren 9.3 artikuluaren arabera, “Defentsa Erakundeak ez
ditu banan-banan aztertu behar pertsonen
intimitatearen eremuari dagozkion kexak,
ezta epai irmoa jaso duten edo ebazpen
judizialaren zain dauden kexak ere. Halaber,
bere jarduna etengo du, baldin eta jarduna hasitakoan interesdunak demanda edo
errekurtsoa jartzen badu ohiko Auzitegietan
edo Konstituzio Auzitegian”.
Ebazpena
Q/59/2008 espedienteari dagokionez hasitako jarduna etetea, _______ andreak lanarloko ordena jurisdikzionalean dagokion
demanda aurkeztu duela aintzat hartuta.

Q/63/2008 eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA,
EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEARI
HORIZON VENTURE GLOBAL,S.L. ENPRESARI BURUZKO Q/63/2008 ESPEDIENTEA HELARAZTEN DIONA, DEFENTSA ERAKUNDEAREN IKERKETA
EKINTZA OZTOPATU DUELAKO.
Aurrekariak
Lehena.- 2008ko irailaren 29an, _______
andreak (NAN: _______) kexa aurkeztu
zuen Horizon Venture Global S.L. enpresaren aurka, laneratzean sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa gerta zitekeela
uste zuelako, honako gertaera hauek aintzat hartuta:
2008ko urriaren 23an, _______ andreak
bere hautagaitza aurkeztu zuen koordinazio-postu bat betetzeko. Autoa edukitzea
eta ostalaritzan edo ekitaldien koordinazioan eskarmentua izatea eskatzen ziren
lanpostu horretarako, Lanbideren enplegueskaintzaren arabera.
Mezu elektroniko bidez jasotako erantzunak ez zuen zalantzarako tokirik utzi: “Zure
hautagaitza jaso dugu, baina koordinatzaile-lanposturako gizonezkoak bakarrik
bilatzen ditugula adierazi behar dizugu.
Nahi baduzu, emakumezko laguntzailearen
lanpostuan sartuko zaitugu. Baldintzak aurreko e-mailean bidalitakoak dira”.
_______ andrearen ustetan, Horizon Venture Global S.L. enpresa diskriminazioan erori
da laneratzean, currículum vitae-an jasotako ahalmenak, gaitasunak edo esperientzia
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profesionala balioetsi gabe, koordinaziolanpostua betetzeko “gizonezkoak bakarrik
bilatzen dituztela” argudiatuta baztertu dutelako haren hautagaitza.
Kexarekin batera, _______ andreak zenbait
agiri aurkeztu ditu Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundean,
honako agiri hauek, hain zuzen:
- Lanbideren enplegu-eskaintza.
- Currículum vitae-a bildatzeko asmoarekin
Horizon Venture Global S.L. enpresarekin
posta elektroniko bidez izandako komunikazioak, eta horri dagokionez jasotako
erantzuna.
Bigarrena.- 2008ko azaroaren 4an, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundeak ikerketa-prozedurari hasiera emateko erabakia hartu zuen,
laneratzean sexu-arrazoiengatiko ustezko
diskriminazioa egon zitekeelako.
Hirugarrena.- 2008ko azaroaren 4an eta
14an ahalegindu ginen Horizon Venture
Global S.L. enpresari ikerketa-prozedurari
hasiera emateko erabakia jakinarazten,
baina bi aldietan huts egin genuen. Posta
bidez jakinarazpena helarazi ezin genezakeela ikusirik, iragarkia argitaratu genuen
2009ko otsailaren 9ko EHAAn.
Zuzenbideko Oinarriak
Lehena.- Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen
82. artikuluari jarraiki, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen eskumena da
emakumeen eta gizonen berdintasunaren
arloan egindako arau-hauste arinengatiko
zehapenak ezartzea. Arau-hauste larri eta
oso larriengatiko zehapenak ezartzea, berriz,

Gobernu Kontseiluaren eskumena da.
Bigarrena.- 4/2005 Legearen 77. artikuluaren arabera, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
ikerketa-ekintza partzialki oztopatzea edo
ukatzea da arau-hauste arina. Erakunde
horren ikerketa-ekintza guztiz oztopatzea
edo ukatzea, berriz, arau-hauste larritzat
jotzen da.
Horren haritik, ikerketa-prozedurari hasiera
emateko erabakia jakinarazteko ahalegin
ugariek fruiturik eman ez dutenez, badirudi
argi dagoela Horizon Venture Global S.L.
merkataritza-enpresak ez duela inondik inora lagundu nahi Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
ikerketa-ekintzan, eta, horregatik, espedientea Emakunderi helarazteko erabakia
hartu dugu, dagozkion ondorioetarako.
Ebazpena
Lehena.- Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari Q/63/2008 espedientea
helaraztea, Horizon Venture Global S.L.
merkataritza-enpresak uko egin diolako
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundearen ikerketa-ekintzan
laguntzeari.
Bigarrena.Laneko
Ikuskatzailetzari
Q/63/2008 espedientea helaraztea, Horizon Venture Global S.L. merkataritzaenpresaren sexu-arrazoiengatiko ustezko
diskriminazio zuzena iker dezan.
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Q/64/2008 eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA, PEDRO MORA ESTILISTAS
S.L. ENPRESAK LANGILE HAURDUN
BATI KONTRATUA AMAITU IZANAGATIK
HASITAKO JARDUNA ETETEN DUENA.
Aurrekariak
Lehena.- 2008ko azaroaren 10ean, _______
andreak (NAN: _______), kexa bat aurkeztu
zuen Pedro Mora EstilistasS.L. enpresaren
aurka, honako gertaera hauei dagokienez
sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa egon zitekeelako:
2008ko irailaren 10ean, _______ andreak,
mugagabeko lan-kontratua sinatu zuen,
lanaldi osokoa eta 2 hilabeteko probaldian,
Pedro Mora Estilistas,S.L. enpresarekin.
Kontratu hori sinatu ondoren 20 egun igarotakoan, langileak haurdun zegoela jakinarazi zion _______ jaunari, eta ile-apaindegian
lanean jarraitu zuen normaltasun osoz probaldia amaitzeko egunaren bezperara arte;
egun horretan, _______ jaunak jakinarazi
zion kontratua amaitua zegoela, ez zuelako
probaldia gainditu.
Bigarrena.- Behin kexa onartu ondoren, eta
Defentsa Erakunde honen antolamenduari
eta funtzionamenduari buruzko Erregelamendua onartzen duen ekainaren 13ko 119/2006
Dekretuaren 15.3 artikuluak (aurrerantzean,
119/2006 Dekretua) esleitutako eskumenak
betez, defendatzaileak, 2008ko urriaren
16an, honako hau erabaki zuen: ikerketa-prozedurari hasiera ematea, _______ andrearen
lan-kontratuaren amaieran sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa egon zitekeelako
Pedro Mora Estilistas,S.L.ren aldetik.
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Hirugarrena.- 2008 azaroaren 18an,
_______ jauna eta haren abokatua prozeduraren bideratzailearekin bildu ziren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen egoitzan (Gaztelako
Atea 25, Gasteiz).
- Enpresaburuari galdetu genion zer delaeta amaitu zuen kontratua probaldia ez
gainditzeagatik. _______ andrea taldean
integratua ez zegoela adierazi zuen.
- Enpresan zenbat langile zituen eta noiz
kontratatu zituen ere galdetu genion, eta
_______ jaunak erantzun zigun une hartan 4 pertsonak jarduten zutela enpresan,
horietatik 3k kontratu mugagabearekin
(batek probaldian) eta 1ek behin-behineko kontratuarekin.
Laugarrena.- 2008ko abenduaren 2an,
Pedro Mora EstilistasS.L. enpresari informazio-eskaera bidali genion, _______
andrea taldean integratua ez egotea froga
zezaketen jokabide edo gertaera zehatzen
berri eman zezan. Gainera, ile-apaindegian
lanean ari ziren pertsonen kontratuaren kopia bidaltzeko eskaera egin genion.
Bosgarrena.- Abenduaren 11n, _______
andreak Berdintasunerako Defentsa Erakundeari jakinarazi zion demanda aurkeztu
zuela lan-arloko ordena jurisdikzionalean.
Seigarrena.- Abenduaren 15ean, Adiskidetze Aktaren ziurtagiriaren kopia bidali zen.
Emaitza bat-etortzea izan zen, eta demandatzaileak bidegabeko kaleratzea onartu
zuen eta kalte-ordaina jaso.
Zuzenbideko oinarriak
Bakarra.- Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen
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65. artikuluari eta Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko Erregelamendua onartzen duen ekainaren 13ko 119/2006 Dekretuaren 9.3 artikuluaren arabera, “Defentsa Erakundeak ez
ditu banan-banan aztertu behar pertsonen
intimitatearen eremuari dagozkion kexak,
ezta epai irmoa jaso duten edo ebazpen
judizialaren zain dauden kexak ere. Halaber,
bere jarduna etengo du, baldin eta jarduna hasitakoan interesdunak demanda edo
errekurtsoa jartzen badu ohiko Auzitegietan
edo Konstituzio Auzitegian”.
Ebazpena
Q/64/2008 espedienteari dagokionez hasitako jarduna etetea, _______ andreak lanarloko ordena jurisdikzionalean dagokion
demanda aurkeztu duela aintzat hartuta.
D/05/2008 Eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA, FAES FARMA S.A. ENPRESAK LANPOSTUA LORTZERAKOAN
SEXU ARRAZOIENGATIKO DISKRIMINAZIOA EGITEN DUELA BAIEZTEN DA.
Aurrekariak
Lehenengoa.- 2008ko urtarrilaren 25ean,
________ GLHBI institutuak ondoren azalduko diren gertakarien berri eman zion
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundeari:
1.) _______ Lanbide Heziketako Institutuak
Faes Farma, S.A. enpresaren eskaera bat
jaso zuen. Eskaera horren bitartez, institutuari eskatzen zitzaion MUTIL bat bidal

zezala 6 hilabeteko lan-kontratu bat sinatzeko.
2.) _______ Lanbide Heziketako Institutuak, eskaera horren aurrean, adierazitako
enpresari eskatu zion gizonezko langile bat
eskatzen zeneko lanpostuaren profil espezifikoa bidal ziezaiola.
3.) Enpresak uko egin zion eskaera horri,
eta berriz eskatu zuen gizonezko langile bat
berehala bidaltzeko.
4.) _______ Lanbide Hezikerako Institutuak,
halaber, behin eta berriz eskatu zion dagokion lanpostuaren profila bidaltzea, zeren
institutuaren ustez, ikastetxe batek ezin
baitu onartu mota horretako eskaera bat,
Ikastetxeko neska ikasleekiko diskriminazio-kasu bat izan litekeelako. Era berean,
Institutuko arduradunek Faes Farma, S.A.
enpresako langileen kudeaketaren arduradunarekin elkarrizketatzea eskatu zuten,
baina arduradun horrek uko egin zion ezein
elkarrizketa izateari, betiere argudiatutako
gertakarien arabera.
5.) Enpresaren eta Lanbide Heziketako Institutuaren artean izandako desadostasunak
direla medio, _______ GLHBI Institutuak,
2008ko urtarrilaren 25ean, aholkularitza
eskatu zion Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeari.
Bigarrena.- Gertakari horien berri izan
ondoren, Defentsa Erakundeak, bere eskumenen esparruan, egokitzat hartu zuen,
119/2006 Dekretuaren 11.4 artikulua kontuan hartuta, lehenik eta behin, aurretiazko
jardunak egitea honako hau erabakitzeko:
kontatutako gertakarietan ikerketa-prozeduraren ofizioari hasiera ematea justifikatzeko behar adina zirkunstantziarik ote
zegoen. Horren haritik, egokitzat hartu zen
D/05/2008 eskaeran azaldutako kontakizun
faktikoa Faes Farma, S.A. enpresaren Giza
Baliabideetako zuzendari _______ jaunak
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gertakariei buruz egindako kontakizunarekin alderatzea, eta, horretarako, zuzendari
jaunarekin enpresa horretako bulegoetan
biltzeko hitzordu bat jarri zen 2008ko otsailean 18an.
Bilera horretan, _______ jaunak, hasiera
batean, adierazi zuen harrituta zegoela
kasu horri dagokionez Lanbide Heziketako Institutuak hartutako jarrera dela medio. Eta harrituta zegoela, zeren _______
jaunak adierazi baitzuen enpresak batez
ere emakumez osatutako plantilla duela
eta enpresako erantzukizun handieneko
postuetan ere badagoela emakumeen
presentzia. Bestalde, eta kasu honi dagokionez, _______ jaunak onartu zuen
Lanbide Heziketako Institutu horretara
egindako eskaeran ez zela soilik gizonezko langile bakar bat aipatzen, baizik eta
hasierako eskaeran gizonezko bi langile
bidaltzea eskatu zela, bi lanpostu betetzeko, produkzio-sailean indarra izatea
eskatzen duten lanak egiteko.
Enpresako Giza Baliabideen zuzendariak
honela justifikatzen du lanpostu horiek
gizonezko langileen bitartez betetzea:
produkzio-saileko berezkoak diren zenbait
zereginek esfortzua eskatzen dute (sail horretan lan egiten duten langile gehienak gizonezkoak dira, egokitze-sailean lan egiten
duten gehienak, ordea, emakumeak dira)
kargak, emakumeek nekez jaso ditzaketen
kargak, jaso behar baitituzte. Emakumeek
20/22 kg-tik gorakoak ez diren pisuak jaso
ditzakete. _______ jaunak adierazi du jaso
behar diren pisuetako asko tonetan neurtzen direla, eta, noizean behin (8 ordutik 8
ordura gutxi gorabehera) nahitaezkoa dela
tresna batzuk aldatzea, eta, horrek eragiten
du, Giza Baliabideen zuzendariaren kontakizunaren arabera, gutxienez bi gizonek
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pisu handi samar bat jaso behar izatea.
Jarraian, enpresako produkzio-saileko
mekanizazio-mailari buruzko informazioa
eskatu da produkzio-sail horretan agintzen
diren esfortzu-zereginak hain handiak diren
eta hain maiz egin behar diren, eta zeregin
horiek, hala badagokio, produkzio-saileko
lanpostuak betetzeko gizonezko langileak
eskatu izana modu objektiboan eta arrazoizkoan justifika ote dezaketen jakiteko,
eta, beharbada, ez ote den lana lortzeko
sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-kasu bat.
Galdera horren aurrean, _______ jaunak ez
zuen mekanizazioari buruzko datu zehatzik
eman, baina adierazi zuen enpresak behar
adinako mekanizazioa duela eta Laneko
Arriskuen Prebentzioari buruzko araudia
betetzen duela. Aurreko elkarrizketak egiteaz
gain, enpresarentzat aplikagarria zen Hitzarmen Kolektiboari buruzko informazioa ere eskatu zen, baita enpresak Berdintasun Planik
ote duen galdetu ere. Lehenengo galderari,
_______ jaunak erantzun zion esanez 2007.
urtean Hitzarmen Kolektibo bat sinatu zutela,
eta Hitzarmen horren iraupena eta indarraldia
2010. urtera bitartekoa izango dela; bigarren
galderari erantzuteko adierazi zuen Lamiako
auzoko (Bizkaia) Maximo Aguirre kaleko 14.
zenbakian dagoen enpresaren lantokiak ez
duela 250 langilerik, eta, horregatik, ez dagoela behartuta Berdintasun Planik sinatzera,
emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasunaren martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoak (aurrerantzean, 3/2007 Lege Organikoa) agintzen duenaren arabera.
Ahoz lortutako informazioa aztertu ondoren, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak egokitzat hartu zuen 2008ko otsailaren 20an,
honako dokumentazio eta informazio hau
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eskatzea Faes Farma, S.A. enpresaren
Enpresa Batzordeari:
a) Indarrean dagoen Hitzarmen Kolektiboaren kopia.
b) Enpresak Enpresa Batzordearekin sinatu dituen barneko akordioen edo itunen
kopia.
c) Enpresan lan egiten duten emakumeen
eta gizonen proportzioari buruzko datuak; zer postu betetzen dituzten; zer kategoriatan; baita enpresak zer kontratu
mota erabiltzen duen ere.
d) Berdintasun Plan bat sinatzeko aukerari
buruzko akordiorik ba ote dagoen informatzea.
e) Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko
jardun-protokoloen inguruko informazioa,
soilik gizonezko langileek lan egiten duten
produkzio-ataleko lanpostu mekanizatuei
buruzkoa.
2008ko otsailaren 27an, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundera Enpresa Batzordearen idazkariak,
eta, aldi berean, Segurtasun eta Osasun
Batzordeko kide denak, bidalitako dokumentazio hau iritsi zen:
1) 2007ko urtarrilaren 1etik 2010eko abenduaren 31 bitarte Faes Farma, S.A. enpresan
indarrean egongo den Hitzarmen Kolektiboaren kopia.
2) Arriskuen eta onartutako ekintza zuzentzaileen balioespenaren kopia, Atal honetako
lanpostuei buruzkoak: Pisaldien Biltegia/
Zentrala, Atal honetakoak: Solidoen produkzio farmazeutikoa (hainbat produkzio-unitate)
eta Atal honetakoak: Forma farmazeutiko
likidoak eta erdi solidoak, lanpostua: lehengaiaren fluxua – hondakinak kentzea.
3) Plantillari buruzko informazioa, honako hau
adieraziz:

a) Emakumeak plantillaren %53,2 dira.
b) Emakumezko langileak plantilla osoan
daude, espezialitate farmazeutikoen
egokitzapenean, kalitate-kontroleko laborategietan, kalitatea bermatzeko sailean, ikerketa-sailean, administrazioan,
erregistroetan, mediku-departamentuan
eta antzekoetan lanean. Ez dago emakumezko langilerik Produkzio Kimiko/farmazeutikoan eta Pisaldietako Zentralean,
eta argudiatzen dute kargak maneiatzeak
berekin dituen arriskuengatik dela.
c) Emakumezko langileak enpresako ia kategoria guztietan daude, Saileko buruak
eta zuzendariak barne.
d) Enpresak kontratu mota bera erabiltzen
du emakumeentzat eta gizonentzat (EINeko eredu ofizialak), eta guztiak Enpresa Batzordeak berresten ditu.
4) Berdintasun Planari buruzko Akordioei
dagokienez, jakinarazi dute “ez dagoela
Berdintasun Planik, berdintasun hori badagoelako (lanpostuz igotzeak eta mailaz
igotzeak, soldatak eta abar)”.
5) Enpresak eta Batzordeak sinatutako
gainerako akordio edo itunei dagokienez,
jakinarazi dute akordio guztiak erantsitako
Hitzarmenean bilduta daudela.
Hirugarrena.- Garatutako aurretiazko jardunen arabera, Berdintasunerako Defentsa Erakunde honek, 2008ko martxoaren
27an, erabaki zuen, alde batetik, ofizioz
hasiera ematea ikerketa-prozedurari lana
lortzeko sexu-arrazoiengatiko ustezko
diskriminazioa dagoelako Faes Farma,
S.A. enpresan, eta, bestetik, enpresari
jakinaraztea; hamabost eguneko epea
ezarri zitzaion enpresak egokitzat hartzen
zuen alegazio oro egiteko, baina ez zuen
alegazio bakar bat ere egin.
Laugarrena.- 2008ko maiatzaren 28an, eta
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119/2007 Dekretuaren 16. artikuluaren arabera, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
ikerketa-diligentziak irekitzea erabaki zuen,
eta Faes Farma, S.A. enpresari, ondoren
azaltzen den informazioa eskatu zion:
1) Enpresaren produkzio-saileko mekanizazio-mailaren ezarpen zehatza.
2) Produkzio-sailean lanak egiteko eskatzen den esfortzu fisikoaren funtsezko
izaeraren arrazoizko justifikazioa, baita
lanpostu horiek lortzeko emakumeak
baztertzeko beste irizpide batzuk ote
dauden justifika dezala ere.
3) Laneko arriskuen ebaluazioari eta Segurtasunari eta Osasunari buruz enpresan
dauden neurriei buruzko dokumentazioa
ekartzea, bereziki emakumeei eragiten
dieten laneko arriskuei buruzkoa.
Bosgarrena.- 2008ko apirilaren 16an, Berdintasunerako Defentsa Erakundera enpresak bidalitako honako dokumentazio hau
iritsi zen:

Gomendio horiek, bestalde, enpresari bidali
genizkion idazki bidez 2005eko maiatzaren
5ean, Segurtasun eta Osasun Batzorde
gisa ditugun ahalmenak betez. Idazki hori
Segurtasunaren Teknikari Koordinatzaileak
Giza Baliabideetako Zuzendaritzari bidalitako Barne Oharra da (erantsi dugu). Izan
ere, postu horietan ez da inoiz emakumezko langilerik izan.

a) Enpresako Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordearen txostena.
b) Mutualiaren Prebentzio Zerbitzuaren
txostena.
c) Solidoen Produkzio Farmazeutikoa eta
Pisaldien Zentrala izeneko ataletako
arriskuak balioesteko fitxen kopia.

Enpresaren Segurtasun eta Osasun Batzordeak 2005/05/05ean Giza Baliabideetako
zuzendariari bidali zion barne-oharra honako gomendio honekin bukatzen da: “atal
horietan ez dute lanik egingo emakumezko
langileek, egungo lan-antolamenduak irauten duen bitartean”.

Faes Farma S.A. enpresaren Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordearen Txostenean, gizonezko bi langile eskatu direneko bi
sailen (Solidoen Produkzio Farmazeutikoa
eta Pisaldien Zentrala) arrisku-mailari eta
mekanizazio-mailari buruzko informazioa
eman da. Txosten horretan, laburbilduz,
honako hau azaltzen da:

2008ko apirilaren 9an Mutualiak egindako
txostenean, lantzen ari garen gaiari dagokionez, honako hau argudiatzen du: LANEren 127. Hitzarmenaren 7. artikuluak, eta
langileei arriskua, batez ere bizkarrean eta
gerrian, eragiten dieten kargak eskuz manipulatzeari buruzko segurtasun- eta osasunarloko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen
487/1997 Errege Dekretuak ezartzen dutena.
Dekretu horrek honako hau dio: “arriskuan

“Aurreko ataletan adierazitakoaren arabera,
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Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordeak
eta Mutualiak (enpresan Osasuna Zaintzeko ardura duena) bere garaian egin zuten
lanpostuen arriskuen balioespena (dokumentazio hori idazki honi erantsi zaio) oinarri
hartuta, guk uste genuen, eta orain ere uste
dugu, inolako zalantzarik gabe, postu horiek
ez direla gomendagarriak emakumezko langileek betetzeko, osasunaren aurka arrisku
handia dutelako (487/1997 Errege Dekretua,
Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu
Nazionalaren Gida Teknikoa, eta indarrean
dauden gainerako legezko xedapenak, baita
LANEren gomendioak ere).
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daudenak emakumeak, langile gazteak edo
zaharrak badira, edo langileen gehiengoa babestu nahi bada, ez litzateke 15 kg-tik gorako
kargarik manipulatu beharko”.
Seigarrena.- 2008ko uztailaren 4an, Defentsa Erakundeak Faes Farma, S.A. enpresaren plantilla osatzen duten pertsonen guztizko kopuruari buruzko informazioa eskatu
zion enpresari, baita enpresan Berdintasun
Plana egitea eta aplikatzea ere.
Zazpigarrena.- Uztailaren 11n, eskatutako
informazioa iritsi zen Berdintasunerako Defentsa Erakundera. Informazio horretan adierazten zuten Faes Farma, S.A. enpresaren
plantilla 420 enplegatuk osatzen duela eta
Enpresan Berdintasun Plan bat aplikatzeko
aukera aztertzen ari direla orain, enpresako
Hitzarmen Kolektiboak lau urteko indarraldia duelako (2007/01/01etik 2010/31/12ra
bitarte).
Eta 119/2006 Dekretuaren 18. artikuluan
ezarritakoaren arabera, Ebazpen hau eman
da, honako hauek oinarri hartuta:
Zuzenbideko Oinarriak
Lehenengoa.- Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako funtsezko eskubideari
dagokionez.
Emakumeen eta gizonen berdintasuna giza
eskubideei buruzko nazioarteko hainbat
testutan onartzen den printzipio juridiko
unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio mota
guztiak ezabatzeari buruzko Konbentzioa
dago. Konbentzio hori Nazio Batuen Batzar
Nagusiek onartu zuten 1979ko abenduan
eta Espainiak 1983an berretsi zuen.

Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko funtsezko printzipioa da. Amsterdameko
Ituna indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko
maiatzaren 1etik aurrera, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak
desagerrarazte Batasuneko eta horren kide
direnen politika eta ekintza guztietan bildu
behar diren helburuak dira.
1978ko Espainiako Konstituzioak 14. artikulua berdintasun-printzipioari eskaintzen
dio, eta honako hau ezartzen du: “Espainiarrak legearen arabera berdinak dira, eta
ezin da inolako bereizkeriarik egin, jaiotza,
arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bestelako
inguruabar edo egoera pertsonal zein sozialak aintzat hartuta”.
3/2007 Lege Organikoaren 4. artikuluak
honako hau ezartzen du: “Emakumeen eta
gizonen tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu juridikoaren printzipio informatzailea da, eta, horregatik, arau juridikoak
interpretatu eta aplikatzerakoan sartu eta
kontuan hartuko da”.
Eusko Legebiltzarraren otsailaren 18ko
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak (aurrerantzean, 4/2005
Legea) mekanismo eta neurri zehatz batzuk planteatzen ditu, euskal herri-administrazioek eragin handiagoko politikak eta
jardunak abiarazi ditzaten lortzeko, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren fenomenoa –egiturazkoa eta unibertsala– gizartetik desagerrarazteari begira.
Mekanismo horien artean Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundea sortu du, sexu-arrazoiengatiko
diskriminazio-egoeren aurrean herritarrak
defendatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen arteko
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tratu-berdintasunaren printzipioaren betetzea sustatzeko organo gisa.
Kasu honetan, Berdintasunerako Defentsa
Erakundeari dagokio aztertzea Faes Farma,
S.A. enpresak Produkzio Farmazeutikoa
eta Pisaldien Zentrala deituriko ataletan
lanpostuak lortzeko hautaketa-prozesuan
emakumeek parte har dezaten uzten ez
duenez, lana lortzeko sexu-arrazoiengatiko
diskriminazioa egiten duen edo erabaki
hori modu arrazoizkoan eta objektiboan
justifikatzen den “esfortzu ﬁsikoa” deituriko
alderdian eta kargak manipulatzeari atxikita
dauden arriskuetan.
Ildo horretatik, 4/2005 Legearen 3. artikuluak, 3/2007 Lege Organikoan (6. artikulua)
modu berean bilduta dago, honako hau
ezartzen du: “Zuzeneko bereizkeria dago
pertsona bat sexuaren zioz edo sexuarekin
zuzenean loturik dauden inguruabarrak direla-eta –haurdun egonda edo ama izanda,
esaterako – beste pertsona bat baino modu
txarragoan tratatzen denean”. Era berean,
diskriminatzailetzat hartzen du sexu-arrazoiengatik zuzenean edo zeharka diskriminatzeko agindu oro.
Faes Farma, S.A. enpresak zehatz-mehatz
debekatzen du emakumeek hainbat postu
lortzea, eta emakumeei betoa jarri die enpresako lan mota batzuk egiteko aukerari; hortaz,
sexu-desberdintasunekin zuzenean lotuta dagoen bazterketa bat ezarri da, zeren zuzenean
mutilak bidaltzea eskatzen baitute; arrazoi hori
dela medio, hala badagokio, enplegua lortzeko
sexu-arrazoiengatiko zuzeneko diskriminazioaren aurrean egongo ginateke.
Bigarrena.- Enplegua lortzeko tratu- eta
aukera-berdintasunari dagokionez.

3/2007 Lege Organikoaren 5. artikuluak
2002/73/EE Zuzentarauaren aurreikuspenak
biltzen ditu (Kontseiluaren 76/207/EEE Zuzentaraua aldatzen duena, lana lortzeko, prestakuntzarako eta lanbide-aurrerapenerako
aukerak eta lan-baldintzak emakumeentzat
eta gizonentzat berdinak izateko printzipioaren aplikazioari buruzkoa) eta honako
hau ezartzen du: “emakumeen eta gizonen
arteko tratu- eta aukera-berdintasunaren
printzipioa, enplegu pribatuaren eta enplegu publikoaren eremuan enplegua lortzean,
norberaren kontura lan egitea barne, lanbide-prestakuntzan, lanpostuz igotzean, lanbaldintzetan (ordainketari eta kaleratzeari
buruzkoak barne), eta erakunde sindikaletako eta enpresa-erakundeetako edo kideek
lanbide jakin bat gauzatzen duten erakunde orotako kide izatean eta horietan parte
hartzean (erakunde horiek ematen dituzten
prestazioak barne) bermatuko da”.
Lege horrek artikulu bat (22 bis) erantsi
dio Enpleguari buruzko abenduaren 16ko
56/2003 Legeari, enplegua lortzeko diskriminazioari buruzkoa, eta honako hau
adierazi du hitzez hitz: “diskriminatzailetzat
hartuko dira bi sexuetako bati egiten zaizkion eskaintzak, salbu eta gauzatuko den
jardueraren funtsezko baldintza profesionala eta erabakitzailea bada. Nolanahi ere,
diskriminatzailetzat hartuko da sexu bakar
bati egiten zaion eskaintza, lanpostuaren
eskakizunetan, esfortzu ﬁsikoarekin zerikusia dutenetan, oinarrituta”.
Artikulu horretan bertan biltzen da enpleguzerbitzu publikoak, horien entitate laguntzaileak eta irabazi-asmorik gabeko enplegu-agentziak zaindu egin beharko dutela
lana lortzeko diskriminaziorik ez izateko.
Arestian azaldutakoaren arabera, Faes Far-
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ma, S.A. enpresak egindako eskaera, hots,
enpresan bi lanpostu betetzeko gizonezko
bi langile bidaltzekoa, _______ Lanbide
Heziketako Institutuak, erakunde laguntzaile den aldetik, eta adierazitako eskaera
diskriminatzailea izan daitezkeenez gero,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundera jo du, legez ezarritako
agindua betez.
Hirugarrena.-Tratu-berdintasunaren salbuespenari dagokionez.
Arestian adierazitako aginduetatik ondorioztatzen da tratu-berdintasunaren eta
lan-eremuan sexu-arrazoiengatik ez diskriminatzearen printzipioak (eta zehazki
enplegua lortzeari dagokionez) botere publikoak nahiz enplegu-emaileak (pertsona
fisikoak edo juridikoak) lotzen dituela. Hala
eta guztiz ere, gure ordenamendu juridikoak baimena ematen du salbuespenezko
hainbat zirkunstantziatan eta hainbat lanbide-jardueratan sexu-arrazoiengatiko tratudesberdintasunak izateko, eta horregatik
ez da praktika diskriminatzailerik egingo.
Hortaz, alde batetik, honela definitzen diren ekintza positiboko neurriak dira: “emakumeen aldeko neurri espeziﬁkoak, gizonekiko dituzten desberdintasun-egoerak
zuzentzeko. Neurri horiek, egoera horiek
gertatzen direnean aplikatu ahal izango dira
eta arrazoizkoak eta proportzionalak izango
dira kasu bakoitzean lortu nahi den helburua kontuan hartuta” (3/2007 Lege Organikoaren 11. artikulua).
Bestalde, 3/2007 Lege Organikoaren 5.
artikuluaren bigarren paragrafoan, 76/207/
EEE Zuzentarauak adierazten duena gehituta, esanbidezko salbuespen bat egiten
du eta honako hau adierazten du: “Lana

lortzeari dagokionez, nahitaezko prestakuntza barne, ez da diskriminaziotzat hartuko
sexuarekin zerikusia duen ezaugarri batean
oinarritutako tratu-desberdintasuna, baldin
eta lanbide-jarduera zehatzen nondik norakoa edo jarduera horiek gauzatzen diren
testuingurua dela medio ezaugarri hori
funtsezko lanbide-baldintza erabakitzailea
bada, betiere helburua legezkoa bada eta
baldintza tamainakoa”.
Adierazitako agindua salbuespena izateak
eskatzen du aginduari buruzko interpretazio murriztailea egitea, horretarako, kasu
bakoitzean kasuaren inguruan dauden
zirkunstantziak zorrotz aztertu beharko
dira, sexuarekin zerikusia duen ezaugarrian
oinarritutako tratu-desberdintasuna Lege
Organiko horretako 5. artikuluan sar ote
daitekeen erabakitzeko.
Goian azaldutako salbuespena oinarri hartuta, nahitaez ezarri behar da zer jarduera
motak justifika dezaketen tratu-desberdintasuna, eta, zehazki, kasu honetan erabaki
behar da Produkzio Farmazeutikoa (solidoak) eta Pisaldien Zentrala deituriko atalean gauzatzen den jarduera emakumeek
lanpostua lor dezaten eragotz lezakeen
jardueraren bat ote den, betiere indarreko
ordenamendu juridikoak debekatzen duen
jarrera izan gabe.
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren
erabakiak -erabaki horietan onartu da
salbuespen hori- aztertzen baditugu, ondoriozta dezakegu Auzitegian epaitutako
jarduerak eta Faes Farma, S.A. enpresan
gauzatzen den jarduera oso desberdinak
direla, jarduera haiek guztiek espetxeetako
zaintza-postuekin lotuta zeuden jarduerekin (1998ko ekainaren 30eko EEJAE, Gaia:
batzordea Frantziaren aurka), edo istilu
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larrien egoeretan poliziek egindako hainbat
jardueren zaintzarekin (1986ko maiatzaren
15eko EEJAE, Gaia: Johnston); edo hainbat
borroka-unitate berezitan zerbitzua garatzen ote zen zaintzearekin (1999ko urriaren
26ko EEJAE, gaia: Sidar) zerikusia zutelako.
Era berean, berdintasunaren aurkakotzat
hartu dira 2005eko otsailaren 1eko EEJAEn azaltzen den debeku orokorra, hau da,
emakumeek meatze barruan lan egiteko
debekua eta ingurune hiperbarikoetan eta
urpekaritzakoetan lan egitekoa (Gaia: Batzordea Austriaren aurka).

Lege Organikoaren 5. artikuluan sartu.
Artikulu horrek salbuespen gisa onartzen
du hainbat zirkunstantziatan tratua desberdina izatea lana lortzeko garaian.

Espainiari dagokionez, Konstituzio Auzitegiak epai askotan babesa eman die sexu-arrazoiak direla medio hainbat lanbide
lortzeko ukoak direla-eta erreklamatzen
zuten emakumeei. Horrela, bada, Indar
Armatuetan sartzeari (zehazki Aireko Akademia Orokorrean aurretik gauzatu behar
diren lanbide-heziketako ikasketak egiteko debekua) (216/1991 KAE), eta meatzeetan lana lortzeari dagokionez (229/ 1992
KAE). Duela gutxiko epaiei dagokienez,
Auzitegi Gorenaren 2001-02-08ko epaia
nabarmendu behar da (544. artikulua).
Epai horren arabera, diskriminatzailea da
El Palmar arrantzale-komunitatean onartzeko ukoa; izan ere, hori hartzen da lanean hasteko aurretiazko baldintzatzat, uko
hori justifikatzen duten arrazoiak sexuan
oinarrituta daudenean.

Faes Farma, S.A. enpresak soilik gizonezko langileak eskatzen ditu hainbat zeregin
egiteko, eta, horren ondorioz, emakumeek ezin dute lanposturik lortu Produkzio
Farmazeutikoaren (solidoak) eta Pisaldien
Zentralaren atalean. Erabaki hori hartzeko justifikazio gisa adierazi dute hainbat
karga altxatzeko esfortzu fisiko handia
egin behar dela. Irizpide horren ondorioz,
zereginak feminizatu eta maskulinizatu
egiten dira, emakumeen baldintza fisikoen arabera; izan ere, emakumeen baldintzak askoz ahulagoak dira kasu guztietan,
baita gizonen baldintzekin alderatuta ere.
Zirkunstantzia horietan, gogorarazi behar
da Epaitegi Konstituzionalak 229/1992
epaian erabaki zuenaren arabera, emakumeek meatze barruan lana lortzearen
inguruko diskriminazio-kasu batean fisiologikoki ahulagoa delako emakumea
babesteko helburu bati erantzuten dion
arau orok (eta arrazoi handiagoz enpresa-praktika bat) esan nahi duela lanen eta
eginkizunen bereizketa sexista berresten
edo indartzen dela emakumeentzat itxuraz onuragarriagoak diren baina lan-merkatuan sartzeko eragozpena izango diren
mugak ezarriz emakumeei.

Hortaz, eta gaiari buruz emandako jurisprudentzia-erabakien arabera, bukatzeko
esan dezakegu Faes Farma, S.A. enpresaren Produkzio Farmazeutikoaren eta
Pisaldien Zentralaren atalean emakumeek lana lortzeko eskubidearen erabateko
baztertze generikoa, lanpostu horietan
gauzatu behar diren lanbide-jardueren
ezaugarriari dagokionez, ezin dela 3/2007

184

Lanpostu horiek betetzeko behar den
indar fisikoa (horren arabera, baztertzen
dira emakumeak) enpresak soilik mutilak eskatzeko behar adinako justifikazio
objektiboa eta arrazoizkoa ematen dion
funtsezko baldintza profesionala eta erabakitzailea ote den argitzeko, ondoren zehaztuko diren alderdiak aztertuko ditugu.
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Ildo horretatik, enpresak legezkotzat hartzen du emakumeak baztertzea lanpostu
horiek lortzeko, betiere Laneko Arriskuen
Prebentzioari buruzko araudia, eta, bereziki, langileei arriskua, batez ere bizkarrean
eta gerrian, eragiten dieten kargak eskuz
manipulatzeari buruzko segurtasun- eta
osasun-arloko gutxieneko xedapenak
ezartzen dituen 487/1997 Errege Dekretua
betez. Dekretu horrek Laneko Arriskuen
Prebentziorako 31/1995 Legean, azaroaren
8koa, ezarritakoa garatzen du Laneko Segurtasunari eta Higieneari buruzko Institutu
Nazionalak kargak eskuz manipulatzeari
buruz Gida Tekniko bat egin dezan. Adierazitako Gida Teknikoan honako hau ezartzen
da: “jasan ezin den arriskua duten kargak 3
kg-tik gora pisatzen dutenak eta kontrako
baldintza ergonomikoetan manipulatzen direnak dira, edota 25 kg-tik gorakoak, berez
arriskua eragiten dutenak, nahiz eta kontrako beste baldintza ergonomikorik ez izan.
Bestalde, Mutualia prebentzio-sozietateak
bidalitako txostenean honako hau aipatzen
du kasu honi aplika dakiokeen arau gisa:
LANEren 127. zenbakiko Hitzarmena, 1967,
langile batek eraman dezakeen kargaren
gehieneko pisuari buruzkoa. Hitzarmen
horren artikuluaren 7. artikuluan honako
hau azaltzen da: “arina ez den karga eskuz
garraiatzeari dagokionez, emakumeen eta
gazteen enplegua mugatua izango da”.
Bigarren atalean honako hau dio: “kargak
eskuz garraiatzeko lanetan emakumeak eta
langile gazteak kontratatzen direnean, karga horren gehieneko pisua gizonezko langile helduentzat onartzen den karga baino
askoz txikiagoa izango da”.

Enpresak egindako argudioei dagokienez,
hainbat ohar egin behar ditugu azaldutako araudiari dagokionez, eta emakumeek
Produkzio Farmazeutikoaren (solidoak) eta
Pisaldien Zentralaren sailean lanpostuak
lortzeko debekua legezkotzat jotzeko duen
ahalmenari dagokionez.
487/1997 Errege Dekretuan eta arauak berak gomendatuta egindako Gida Teknikoan
ezarritakoaren inguruan gogorarazi behar
da Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko araudiarekin (3/2007 Lege Organikoak
aldatu zuen) bat etorriz, nahitaezkoa dela
enpresek genero-dimentsioa sartzea Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren enplegu-politiketan, eta horrek esan nahi du
berdintasuna Laneko Segurtasunaren eta
Osasunaren politiken helburu nagusietako
bat dela; izan ere, badirudi argi dagoela gai
horrek nabarmen eragiten duela enpleguaren ongizatean, eta kasu honetan gertatzen
den bezala, emakumeek hainbat lan lortzea
ahalbidetuko duen mekanismo gisa.
Ohar hauei jarraiki, gogora ekarri nahi dugu
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko
31/1995 Legearen 25. artikuluak nahitaez eskatzen diola enpresaburuari langile
guztientzako babes orokorra jartzea, baita
sentiberagoak edo kalteberagoak, edota
soilik babes berezia behar duten hainbat
talderentzako babes espezifikoa jartzea
ere, betiere langile horien ezaugarri pertsonalak, arrisku espezifikoak edo kontratu mota kontuan hartuta. Betebehar hori
haratago doa, emakumeek bete litzaketen
postuen arriskuak ebaluatzeko eta amatasuna eta edoskitzea babesteko ikuspegitik
hasita.
Bestalde, arestian aipatutako LANEren Hitzarmena, ahaztu gabe 1967ko hitzarmena
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dela, arau-tresna bat da, eta bere jatorria
emakumeak hainbat arriskuren aurrean babestea da, hainbat lan lortzea mugatuz, ez
debekatuz. Puntu honetan komenigarria da
229/1992 KAE erabakia gogoratzea; horren
arabera: jatorriz babeslea den legeria horrek, kasu askotan, aurreiritziei eta aurrez
ezarritako iritziei erantzuten die, eta horiek
prestakuntzaren eta diskriminazioei eustearen alorrean garrantzi handia dute. Ezin
dugu ahaztu inola ere, Konstituzio Epaitegiak epai horretan, auzi-jartzailearen babesari helduz, emakumeek meatze barruan lan
egitea debekatzen zuen arau juridikoaren
aurka egin zuela; LANEren araudiak, ordea,
ez du debekatzen, baizik eta langile sentiberen kolektiboaren lana hainbat kargatara
mugatzen du.
Konstituzio Epaitegiaren argudio horrek
adierazi nahi du arau babesle mota horrek
aurreiritzi bati erantzuten diola benetako
desberdintasun natural edo biologikoen
aurreiritziari baino gehiago, eta, hala badagokio, lan-merkatuan ondorio diskriminatzaileak eragiten dituztela, argi eta garbi,
emakumearentzat muga edo desabantaila
baitira. Gizonezkoei ez-bezala, emakumeek ez dute enpresako hainbat lan egiteko
aukerarik, eta zuzenean sexu-estereotipoekin, eta ez norberaren gaitasunekin lotuta
dagoen bazterketa bat ezartzen da.
Kasu honi dagokionez, Faes Farma, S.A.
enpresak ez die uzten emakumeei hautaketa-prozesuan parte hartzen, eta, ondorioz,
hainbat lanpostu lortzen; horretarako, indar
fisiko txikiagoa dutelako aurreiritzian oinarritzen da, eta aurreiritzi hori oinarri hartuta, inolako funtsik gabe ondorioztatzen du gizonen
eta emakumeen artean dagoen alde fisikoa
nahikoa dela emakumeek hainbat lanpostu
edo enplegu lortzeko debekua justifikatzeko.
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Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
egiaztatu du ez dagoela arrazoirik honako
ondorio honetara iritsi ahal izateko: Faes
Farma, S.A. enpresako lanaren bereziki
nekezak diren baldintzak edo osasunarentzako arriskua edo istripuak izateko
arriskua kasu guztietan hazi egiten da
emakumeek gizonekin alderatuta duten
gorpuzkeragatik eta baldintzengatik. Lan
hori bereziki gogorra delako indarraren eta
baldintza fisikoaren inguruko eskakizun batzuk eska ditzakeen arren, eskakizun horiek
berdin eskatu beharko zaizkie gizonei eta
emakumeei, sexua alde batera utzita, eta
horri dagokionez, ezin da garrantzizkoa
izan kasu zehatz honetan emakume kopuru
batek baino gizon kopuru handiago batek
betetzea eskakizun horiek. Eskakizunak
egiaztatu ondoren esan dezakegu ez dagoela lan mota horretatik emakumeak erabat
baztertzea justifika dezakeen ezein arrazoirik (haurduntza edo amatasuna arriskuan
badago izan ezik, baina hori ez da kasu
honetan gertatzen dena).
Halaber, ezin dugu ahaztu emakumeek lana
lor dezaten murrizteko enpresak eman dituen
argudioek erreferentzia egiten dioten araudiak langile gazteak ere babesten dituela;
nolanahi ere, Faes Farma, S.A. enpresak ez
du muga hori ezartzen 2 gizonezko eskatu
dituelako Lanbide Heziketako Institutura.
Era berean, komenigarria da zalantzan
jartzea Segurtasuneko Teknikari Koordinatzaileak 2005/05/05ean enpresako Giza
Baliabideetako zuzendariari bidalitako
gomendioa, hots, “Atal horietan emakume
langilerik ez jartzea, gaur egungo lan-antolamenduak irauten duen bitartean”, azterketa honetan ikusi dugunaren arabera,
diskriminazio-konnotazio argiak dituena;
gomendio hori eman ordez, gomenda
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zezakeen gaur egungo lan-antolamendua
egokitzea langile guztiak hobeto babesteko, eta, bereziki, emakumeak eta gizonezko
gazteak eta zaharrak direnean.
Ildo horretatik, egia da Nazioarteko Hitzarmenean bilduta dagoen xedapenaren arabera, muga zitekeela, baina ez debekatu,
baldintza fisikoak edo osasuna dela medio
lan horiek betetzeko egokiak ez diren emakumeei (baita gizon gazte eta zaharrei ere)
lan mota hori lortzeko aukera; dena dela
ezin dugu ahaztu beste bitarteko egokiago batzuk daudela nahitaezko babes hori
modu neutroan egiteko, gizonezko ahulenen edo indar gutxiago duten gizonen alde,
emakumeek lan horiek lortzea eragotzi
gabe. Eta bitarteko horiek honako hauek
dira: lanpostuak modu egokian balioestea
Laneko Segurtasunari eta Osasunari dagokionez enpresa-politikak genero-dimentsioaren ikuspegia izanik; horretarako, lana
lortzeko hautaketa-prozesuan bi sexuak
berdin tratatuko dituzten baldintzak eta irizpideak ezarriko dira eta ez da baldintzatuko
emakumearen bazterketa zehatza lanpostu
horiek lortzeko, emakume oro, emakume
izateagatik bakarrik, fisikoki ahula delako
aurreiritziarekin, lanpostu mota hori lortzeko aukerari uko eginez.
Orain, komenigarria da urriaren 30eko
250/2000 KAEa gogoratzea. KAE horretan,
esfortzu fisikoaren alderdia epaitzeko erabil
zitekeen. Konstituzio Epaitegiak (etengabeko
doktrina izanik) kasu bakoitzaren ñabardura
propioa alde batera utzita, 2000. urtean adierazi zuen duda-mudakoa zela esfortzu fisikoa
balioesteko irizpide bakartzat hartzea, eta,
horregatik, batez ere nolakotasun maskulinoa
duela. Ildo horretatik, ez da balioespen-iritzi
neutrotzat hartzen, baizik eta gizonezkoen
aldeko justifikaziorik gabeko abantaila da.

Nolanahi ere, Konstituzio Epaitegiak batzuetan onartzen du, nahiz eta modu murriztailean, irizpide hori erabiltzea, betiere
bi baldintzapean, alde batetik, alderdi hori
funtsezko elementua izatea dagokion gaian, eta, beste alde batetik, lanaren balioespenean kontuan ez izatea esfortzu fisikoa
balioesteko irizpide bakar gisa, baizik eta
bi alderdi horiek beste ezaugarri neutroago
batzuekin konbinatzea bi sexuetako bakoitzean izan dezakeen eraginari dagokionez.
3/2007 Lege Organikoak jada finkatuta
dagoen irizpide jurisprudentzial hori bildu
du ordenamendu juridikoan 22. bis artikulua Enpleguari buruzko abenduaren 16ko
56/2006 Legean sartzean, honako hau adieraziz: “nolanahi ere, diskriminatzailetzat
hartuko da bi sexuetako bati egiten zaion
eskaintza, lanpostuaren eskakizunetan,
esfortzu ﬁsikoarekin zerikusia dutenak, oinarrituta”.
Arestian adierazitakoaren arabera, Defentsa
Erakundeak egiaztatu du Faes Farma, S.A.
enpresaren portaerak -enpresako hainbat
lanpostutan emakumeek lana lortzea eragotziz, balioespen-irizpide bakar bat, hots, lan
horiek betetzeko behar den esfortzu fisikoa,
oinarri hartuta- ez duela errespetatzen gizonen
eta emakumeen eskubideen berdintasunaren
eskakizun konstituzionala, ez duela betetzen
3/2007 Lege Organikoaren 3. eta 5. artikuluetan
ezarritako emakumeen eta gizonen tratu-berdintasunaren printzipioa, eta lana lortzeko sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa egiten duela,
Enpleguaren Legeari buruzko 22 bis artikuluan
ezarritakoaren arabera.
Laugarrena.- Enpresa pribatuek berdintasun-printzipioa eta sexu-arrazoiengatiko diskriminaziorik ezaren printzipioa nahitaez bete
behar izateari dagokionez.
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3/2007 Lege Organikoak adierazten du
benetako berdintasun eraginkorra lortzeko
subjektu publikoen konpromisoa behar
dela, baita sustapen irmoa ere partikularren arteko harremanen alorrean, enpresa
pribatuetan benetako berdintasuna sustatzeko hainbat neurri ezarriz. Lege horretako 45. artikuluak honakoa xedatzen du:
“Enpresek nahitaez errespetatu beharko
dute tratu-berdintasuna eta aukera-berdintasuna lan-eremuan, eta, helburu horrekin,
emakumeen eta gizonen arteko lan-arloko
diskriminazio oro saihesteko neurriak hartu
beharko dituzte, eta neurri horiek langileen
legezko ordezkariekin negoziatu eta, hala
badagokio, adostu beharko dituzte...”.
250 langiletik gorako enpresen kasuan, aurreko paragrafoan aipatzen diren berdintasun-neurriak berdintasun-plan bat egiteko
eta aplikatzeko izango dira, kapitulu honetan ezarritako irismena eta edukia dutela.
Plan hori, aldi berean negoziatu egin beharko da lan-arloko legeriak ezartzen duen
bezala.
Berdintasun Planek, 3/2007 Lege Organikoaren 46.2 artikuluak adierazten duenaren
arabera, enpresa oro hartuko dute, alde
batera utzi gabe hainbat lantokiri dagokionez, ekintza berezi egokiak ezartzea, eta,
besteak beste, enplegua lortzeko, lanbidesailkapena ezartzeko, sustatzeko eta prestatzeko gaiak, ordainketa eta abar hartu
ahal izango dituzte beren baitan.
Faes Farma, S.A. enpresak emandako datuetatik ondorioztatzen da enpresako plantilla 420 langilek osatzen dutela; hortaz, enpresa horrek nahitaez egin, negoziatu eta
aplikatu beharko du Berdintasun Plan bat;
nahiz eta ez den egiaztatu enpresak ezein
ekimenik hartu duenik, eta horri dagokio-
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nez, Faes Farma, S.A. enpresak adierazi
du gaia aztertzen ari direla gaur egungo
Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31 arte indarrean egongo delako.
Hori kontuan hartuta, enpresari jakinarazi
behar diogu ezarri behar duten Beredintasun Planaren edukiaren irismena eta edukia negoziatu beharko duela, Berdintasun
Planik ez egitea edo ez aplikatzea zigor
daitekeelako, gizarte-arloan arau-hauste
eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginaren 17. artikuluan ezarri den bezala.
Testu Bategina abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen
eta 3/2007 Lege Organikoaren laugarren
xedapen gehigarriak sartu zuen.
Ebazpena
D/05/2008 zenbakiko ikerketa-espedientean egindako jardunak kontuan hartuta,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
defendatzailearen ustez, Faes Farma, S.A.
enpresak uzten ez duenez emakumeek
hainbat lanpostu bete ditzaten, indar fisikoa
argudiatuz balioesteko irizpide bakar gisa,
ez du betetzen emakumeen eta gizonen
arteko tratu-berdintasunaren legezko agindua eta lanpostua lortzeko sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa egiten du, eta, horregatik, honako gomendio hauek eman ditu:
1.Produkzio Farmazeutikoaren (solidoak)
eta Pisaldien Zentralaren saileko lanpostuak lortzeko emakumeek gaur egun
dituzten murrizketak desagerraraztea;
horretarako, ebazpen honetan bildu diren
neurri osagarri sorta bat garatu da.
2.Produkzio Farmazeutikoaren (solidoak)
eta Pisaldien Zentralaren ataleko lanpostuetarako baldintzak eta betekizun psiko-
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fisikoak ezartzea, emakumeei eta gizonei
berdin eskatuko zaizkienak. Hau da, eskakizun psikofisikoak ezartzea sexu-arrazoiengatiko bereizketarik egin gabe.
3.Produkzio Farmazeutikoaren (solidoak)
eta Pisaldien Zentralaren ataletako lanaren egungo antolamendua egokitzea
langile guztiak, eta, bereziki, emakumeak
eta gizonezko gazteak eta zaharrak arriskuetatik babesteko ahalik eta bermerik
handiena emateko.
4.Enplegu-zerbitzuei eta zerbitzu horien
laguntzaileak diren erakundeei langileak
eskatzeko protokoloa definitu eta erabiltzea. Protokolo horrek idazki bidez jaso
beharko ditu langileak behar direneko lanpostuak lortzeko betekizunak eta balioespen-iritziak lana lortzeko emakumeen
eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren
printzipioa betetzeari dagokionez, ahalik
eta gardentasunik handiena bermatzeko.
5.Ekintza positiborako neurriak ezartzea
emakumeek aukera izateko Produkzio
Farmazeutikoaren (solidoak) eta Pisaldien
Zentralaren sailetako lanbide guztiak lortzeko negoziazio kolektiboaren bitartez,
kontratatzeko baldintzetan erreserbak
eta lehentasunak ezarriz; era horretan,
egokitasun-baldintza berdinen kasuan,
emakume gutxien dauden kategorietan
emakumeek kontraturen bat lortzeko
lehentasuna izan dezaten, Langileen
Estatutuaren 17.4 artikuluan adierazten
denaren arabera.
6.Legez dagokion betebeharra (Berdintasun
Plan bat egitea eta enpresan aplikatzea,
alegia) betetzea, betiere 3/2007 Lege
Organikoaren 45., 46. eta 47. artikuluetan
ezarritakoaren arabera.

D/35/2008 Eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA; HORREN BIDEZ, ADIERAZTEN
DA DEIA EGUNKARIAK SEXU ARRAZOIENGATIKO DISKRIMINAZIOA EGITEN
DUELA EGUNEROKO PRENTSAKO HARREMANETARAKO IRAGARKIETAN.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
defendatzaileak, 4/2005 Legearen (martxoaren 2ko EHAA) 72. artikuluak eta 119/2006
Dekretuaren 18. artikuluak ematen dizkioten ahalmenen indarrez, honako ebazpen
hau eman du, ondoren adierazten diren
aurrekarietan oinarrituz:
Aurrekariak
Lehenengoa.- 2008ko ekainaren 5ean,
Deian egunero argitaratzen diren relax
deitutako ataleko iragarkiei dagokienez sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa
ikertzeko prozedura ofizioz irekitzea erabaki zen. Ondoren, 2008ko ekainaren 9an,
ikerketarako interesgarriak ziren hainbat
alderdiri buruzko informazioa eskatu zen:
1.Diru-sarrerak: oro har sailkatutako iragarkiengatik jasotako diru-sarreren xehetasuna, baita bereziki relax-ataleko iragarkiengatik jasotako diru-sarrerena ere.
2.Tiradaren eta aurrekontuaren kontrola:
saldutako aleen kopurua eta aldizkariaren aurrekontua, adierazi diren aldietan
(2007-2008).
3.Relax-ataleko iragarkien tarifak.
4.Iragarleen identifikazioa:
- Iragarkientzat oro har eta relaxeko sailkatuentzat partikularki kontratuak baldin
badaude, kontratu-eredu bakoitzaren
kopia bat bidaltzea.
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- Kontratazioaz zuzenean aldizkaria arduratzen bada, adierazi arduradunen
lokalizazioa-zentralizazioa.
- Relax-ataleko iragarkien kontratazioaz
arduratzen dena ez bada aldizkaria zuzenean, identifikatu behar da horretaz
arduratzen den enpresa, halakorik balego, eta adieraz ezazu eta aurkez ezazu
aldizkaria balizko enpresa komertzialarekin lotzen duen kontratua.
- Iragarleen kontratuen sailkapena baldin
badago, pertsona fisikoa eta/edo juridikoa direlako (partikularra/enpresa/
klubak), adieraz ezazu eta aurkez itzazu
kontratu-ereduak.
- Xehatu ezazu relax-ataleko iragarkien
azken bi urteotako bolumen eta balio
ekonomikoa, iragarlearen izaera juridikoaren arabera banatuta.
- Relax eta sexuari lotutako iragarki sailkatuei dagokienez 2007. eta 2008. urteetan oro har enpresekin, klubekin eta
pertsona juridikoekin egindako kontratuak aurkez itzazu.
5.Relax-sexuko sailkatuen abiapuntua.
- Relax-atala inauguratu zen data.
- Relax-ataleko iragarkien kopurua nabarmen handitu zen data.
- Relax-atalean lehen aldiz irudiak sartu
ziren data.
Bigarrena.- 2008ko irailaren 23an, Daiak
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
2008ko ekainaren 3an eskatutako dokumentazioa aurkeztu zuen. Baina ez zuen
aurkeztu kontratuei buruzko dokumentaziorik ezta publizitate hori kontratatzen zuten
partikularrei buruzko daturik ere.
Hirugarrena.- Berdintasunerako defendatzailearen 2008ko azaroaren 10eko Ebazpenaren bitartez, 119/2006 Dekretuak arauz
ezarritako epea 3 hilabetez luzatzea erabaki
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zen D/35/2008 espedientea ebazteko, ikerketaren konplexutasunean oinarrituz, hiru
ikuspuntutik egin baita (ekonomikoa, juridikoa eta gizarte-inpaktuari buruzkoa).
Laugarrena.- 2008ko abenduaren 16an,
eta 119/2006 Dekretuaren 17. artikuluan
ezarritakoaren indarrez, Deiaren entzutetramiteari hasiera eman zitzaion, egindako
ikerketa-eginbideetarako sarbidea izateko
eta, komenigarritzat jotzen badu, espedientearen ebazpenean kontuan izan beharreko
alegazioak, dokumentuak edo bestelako
elementuak aurkezteko, baina ez da alegaziorik aurkeztu.
Zuzenbideko Oinarriak
Lehenengoa.- Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako funtsezko eskubideari
dagokionez.
Emakumeen eta gizonen berdintasuna giza
eskubideei buruzko nazioarteko hainbat testutan onartzen den printzipio juridiko unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen
aurkako diskriminazio mota guztiak desagerrarazteari buruzko Konbentzioa (CEDAW)
dago. Konbentzio hori Nazio Batuen Batzar
Nagusiak onartu zuen 1979. urteko abenduan eta Espainiak berretsi 1983. urtean.
Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko
funtsezko printzipioa da. Amsterdameko
Ituna indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko
maiatzaren 1etik aurrera, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak
desagerrarazte Batasuneko eta horren kide
direnen politika eta ekintza guztietan bildu
behar diren helburuak dira.
1978. urteko Konstituzio Espainolak 14. ar-
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tikulua berdintasun-printzipioari eskaintzen
dio, eta honako hau ezartzen du: “Espainiarrak legearen arabera berdinak dira, eta
ezin da inolako bereizkeriarik egin, jaiotza,
arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bestelako
inguruabar edo egoera pertsonal zein sozialak aintzat hartuta”.
Emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasunarerako martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoak (aurrerantzean
3/2007 Lege Organikoa), honako hau adierazten du 1. artikuluan: “Emakumeak eta
gizonak berdinak dira giza duintasunean eta
berdinak eskubideetan eta betebeharretan.
Lege honen helburua da emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasunerako eskubidea gauzatzea, bereziki
emakumearen diskriminazioa ezabatuz,
haren zirkunstantzia edo izaera edozein
izanik ere, bizitzako edozein eremutan, eta
bereziki alor politikoan, zibilean, lanean,
ekonomian, eta gizarte- eta kultura-arloan,
Konstituzioaren 9.2 eta 14. artikuluen garapenean gizarte demokratikoagoa, zuzenagoa eta solidarioagoa lortzeko”.
Era berean, 3/2007 Lege Organikoaren 4.
artikuluak adierazten du emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu juridikoaren printzipio
informatzailea dela, eta, horregatik, arau
juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan
kontuan hartuko dela”.
Bestalde, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak
(aurrerantzean, 4/2005 Legea) mekanismo
eta neurri zehatz batzuk planteatzen ditu,
euskal herri-administrazioek eragin handiagoko politikak eta jardunak abiarazi ditzaten
lortzeko, emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunaren fenomenoa -egituraz-

koa eta unibertsala- gizartetik desagerrarazteari begira. Mekanismo horien artean
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundea sortu du, sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-egoeren aurrean
herritarrak defendatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen
arteko tratu-berdintasunaren printzipioaren
betetzea sustatzeko organo gisa (63.1 artikulua). Defentsa Erakundearen zereginetako bat ikerketak egitea da, sexua dela-eta
gerta daitezkeen diskriminazio-egoerak
-zuzenekoak edo zeharkakoak- argitzeko
(64.1, a) artikulua).
Kasu honetan, Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen eskumena da argitzea ea
Deiak sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa
egiten duen, eguneroko prentsako edizioan emakumezkoen prostituzio-zerbitzuak
argitaratzen baititu prezio bidez eta relax
terminoaren barnean. Horretarako, 2008ko
abenduan jarritako publizitatea aztertu da.
Bigarrena.- Sexu-zerbitzuen publizitateari
dagokionez.
Deiak, prezio bitartez eta relax terminoarekin, emakumezkoen prostituzioko zerbitzuen publizitatea egiten du prezio baten truke,
besteak beste honako datu hauek emanez:
prostituten deskribapen fisikoa, prezioa eta/
edo onartzen diren ordaintzeko erak, harremanetan jartzeko bideak (telefono-zenbakia),
eta argazkia hainbat kasutan. Iragarki horietan erakusten eta eskaintzen den produktua
emakumeen gorputza da, zeina gauzatzat
hartzen den eta publizitatea beren ezaugarri
fisikoen arabera egiten den, batez ere beren
ipurdiaren eta bularren tamaina aipatuta.
Adierazi behar da Espainian ez dagoela
araudi espezifiko bat sexu-merkataritzaren
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publizitateari buruz. Hala eta guztiz ere,
Kongresuko eta Senatuko Emakumearen
Eskubideei eta Aukera-berdintasunari buruzko Batzorde Mistoak sexu-harremanen
iragarkien argitalpena aztertu du Espainiako prostituzioari buruzko “Informe de la
ponencia sobre la prostitución en nuestro
país” izeneko txostenean; txosten hori
2007ko martxoaren 13an onartu zen, eta
bertan adierazten da prentsak prostituzioaren publizitatetik diru-sarrerak jasotzen
dituela, jarduera hori berez ez baitago penalizatuta, bai ordea horretara bultzatzen
duten jokabideak. Eta prostituzioarekiko
zero tolerantzia proposatzen du, uste baitu kasurik gehienetan ez dela norberaren
borondatez egiten, baizik eta pobrezia eta/
edo bazterkeria egoeran dauden emakumeen eta nesken esplotazioarekin zuzenean erlazionatuta dagoela. Ildo horretan,
komunikabideei eskatzen zaie beren kode
deontologikoen barruan sexu-merkataritzarekin erlazionatutako publizitateari uko
egin diezaiotela, sexu-merkataritzara dedikatzen diren mafia-erakundeen negozioa
eragozteko.
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Iragarki horiek ezabatzearen alde hainbat
herritar-elkarte agertu dira, adibidez Andaluziako emakume kazetarien biltzarra eta
emakume progresisten federazioa (Asamblea Andaluza de Mujeres Periodistas-AAMP, Federación de Mujeres Progresistas).
Era berean, Espainiako Prentsako Elkarteen
Federazioak (Federación de Asociaciones
de la Prensa Española - FAPE), estatu espainiarrean dauden hainbat elkarte biltzen
dituena, gobernuak aldizkariei egin zien
eskaerarekin ados agertzea onartu zuen
batzar orokor batean.
Estatu espainiarreko prentsa idatziko aldizkari batek bakarrik, 20 minutos deitutako
doako aldizkariak, erantzun du publikoki,
eta sexu-harremanei buruzko iragarkiei
uko egin die, baita Público aldizkari berriak
ere. Gure autonomia erkidegoan, Gara eta
Berria egunkariek lehendik egin zuten hori.
Nazioartean, 2003an, The International
Herald Tribune egunkariak (egoitza Parisen
du eta egunero 185 herrialdetan banatzen
da) iragarri zuen ez zuela prostituzio-iragarkirik argitaratuko, egunkaria editatzen
duen enpresaren “estandar eta balioekin
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ez datorrelako bat”. Ildo horretan, bere
harridura azaldu zuen Pearson Taldearen
(The Financial Times eta The Economist
editatzen ditu) zuzendaritza-taldeko kide
eta Recoletos Taldearen kontseilari den
emakume batek, Europa osoan Espainian
bakarrik argitaratzen dituelako prostituzioiragarkiak kalitateko prentsak, diru kopuru
handiak lortzearen truke.
Sexu-zerbitzuak komunikabideen bitartez
salerostea fenomeno berria da gure inguruan. 90eko hamarkadaren erdialdean, orotariko egunkariak iragarki horiek argitaratzen
hasi ziren, sailkatutako iragarkiei buruzko
orrialdeetan epigrafe desberdinak erabiliz.
Lehendik erakutsi den irudia bezalakoak
urte batzuk igaro ondoren hasi dira sartzen.
Fenomeno hori idatzizko prentsaren zati
handi batera hedatu da, eta beraz, sexumerkataritzak gaur egun garrantzi handia
du egunkariek publizitatearekin lortutako
diru-sarreretan, eztabaida etiko bat sortuz,
iragarki horiek legez kontrako publizitatetzat hartu behar diren edo har daitezkeen
eztabaidatuz. 2007. urtean, relaxeko hitzengatiko diru-sarrerak 4.332€-ra iritsi ziren,
eta 2008. urtean 5.189€-ra. Bestalde, relax
sailkatuengatiko diru-sarrerak 825€-ra iritsi
ziren 2008. urtean (2007. urtean ez zen izan
halakorik). Deiari eskatu zaio adieraz dezala
noiz hasi zen irudiak sartzen mota horretako publizitatean, eta adierazi dute ez direla
gogoratzen noiz hasi ziren.
Dena dela, gure ordenamendu juridikoak
harremanetarako iragarkien argitalpena
espresuki debekatutako jarduera bat ez
den arren, horrek ez du esan nahi iragarki
horiek gaur egun argitaratzeko erak edo
moduak indarrean dagoen araudia hautsi
ez dezakeenik. Ildo horretan, Konstituzio
Espainolaren 10. artikuluak (“Oinarrizko es-

kubide eta eginbeharrei” buruzko I. Tituluan) honako hau adierazten du: “Ordena politikoaren eta gizarte-bakearen oinarri dira
gizabanakoaren duintasuna, hari datxezkion eskubide bortxaezinak, nortasunaren
garapen askea, eta legeei eta gainerakoen
eskubideei zor zaien begirunea”.
Justizia-epaitegiek eskubide hori bortxatutzat jo dute, ez prostituzio-iragarkiei lotuta
baizik eta prostituzioari berari lotuta, Lan
Arloko 2. zk.-ko Epaitegiaren 2004ko maiatzaren 7 Epaian (AS \ 2004\ 1276) honako
hau adierazten baitzuen: “prostituzioa despenalizatuta dagoen arren, epaitegiek behin
eta berriz adierazten dute prostituzioa genero-indarkeriaren adierazpen eta proiekzio zehatza dela, emakumearen nortasuna
duintasunez garatzeko aukera hasieratik ito
egiten duelako, pertsonaren askatasunari
eta duintasunari eraso egiten diolako, zeina
bereziki babestuta dagoen Konstituzio Espainolaren 1. eta 10. artikuluetan”.
Era berean, Konstituzio Espainolaren 15.
artikuluak inolako tratu iraingarririk ez jasotzeko eskubidea biltzen du, honako hau
adierazten baitu: “guztiek bizitza eta osotasun ﬁsiko nahiz moralerako eskubidea dute,
eta ezin da inoiz torturarik egin, ez eta zigor
edo tratu jasanezin edo apalesgarririk ere”.
Eskubide horien babesak adierazpen-askatasunarekiko muga bat dakar, Konstituzio Espainolaren 20.4 artikuluan bilduta
dagoena, zeinaren indarrez: “askatasun
horien guztien mugak dira titulu honetan
zein eskubide aitortu eta eskubideoi zor
zaien begirunea, horiek garatzeko emandako lege-manuak eta, batez ere, ohorerako, bizitza pribaturako eta norberaren
irudirako eskubideak, bai eta gazteak eta
haurrak babesteko eskubidea ere”.
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Batzorde Mistoak 2007ko martxoaren 13an
egindako bilkuran onartutako “Ponencia sobre la prostitución en nuestro país
(154/9)” delakoaren txostenean eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak
landutako “Euskal Autonomia Erkidegoko
prostituzioari buruzko gogoeta estrategikoan” (2007ko abendua) bildutako gomendioak, gizarte-komunikabideei egindako
gomendiotzat aurkezten dira, beren kode
deontologikoen esparruan sexu-merkataritzarekin erlazionatutako publizitateari uko
egiteko aukera azter dezaten.
Mota horretako iragarkiak egunero jartzen
dituenez, argi dago Deiak orain arte behintzat ez duela pentsatu gomendio horiek
kontuan hartzea.
Hirugarrena.- Komunikabideek desberdintasuna eta mendekotasuna iraunarazten
duten genero-rolen eta -estereotipoen
transmisioan duten zereginari lotuta.
Komunikabideetako genero-analisiari buruzko azterlanek estatistikoki argi uzten
dute gizonak gehiago agertzen direla informazio-espazioetan: egunkarietan gehien
agertzen eta errepikatzen diren irudietan
bikoteak edo gizon-taldeak agertzen dira,
barrez edo bostekoa emanez akordioak
edo itunak egin ondoren politikaren, negozioen edo kirolaren alorrean; emakumeek,
emaitzarik onenetan, izen propioarekin
egiten diren aipamenen %18 lortzen dute;
eta emakumeen ordezkaritza handiegia
dago (%12, eta gizonezkoak %2,5) delituen, istripuen edo katastrofeen biktima gisa.
Deiaren edizioetan ez da aldaketarik aurkitu
aipatu den gai horri dagokionez. Zuzendaritza-taldean emakumeen ordezkaritzarik
eza (20 gizon eta emakume 1) zuzenean
lotuta egon daiteke emaitza horiekin.
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Era berean, komunikabide horrek egunero publizitatzen dituen sexu-harremanei
buruzko iragarki gehienak emakumeenak
dira, eta horien eskubideengan zuzeneko
eragina dute, batez ere prostituzio-zerbitzu
horien publizitatea egiteko modua kontuan
izanik: irudi eta deskribapen negatiboak eta
iraingarriak.
Harremanetarako iragarkiek emakumeak
desberdinak baina osagarriak diren bi roli
lotuta aurkezten ditu, biak haien duintasunaren aurkakoak; bat mendekotasunekoa,
bere lehentasun bakarra edozein unetan
gizonentzat eta haien gogobetetasunarentzat eskuragarri egotea (“tuya las 24 horas”
“pruébame”), eta beste bat laidogarria eta
umiliagarria, emakume horiek eskaintzen
duten sexua eta plazerra hainbat adjektibo
umiliagarriri lotuta agertzen baita: “golfas”,
“viciosas”, “guarras”, “chica fácil”, “calientes” eta abar.
CEDAW konbentzioak diskriminaziotzat
jotzen du “sexuan oinarritutako bereizkeria,
bazterkeria edo murrizketa oro (...) politika,
ekonomia, gizartea eta politikaren arloan
eta arlo zibilean edo beste edozein arlotan”.
Nazio Batuen Konbentzio horren zereginetako bat da giza eskubideen kontzeptuaren
interpretazioa zabaltzea, emakumeek beren
funtsezko eskubideak erabiltzearen murrizketan kulturak eta tradizioak bete duten
papera formalki onartzearen bitartez. Kultura eta tradizioa hainbat estereotipo, ohitura eta arautan adierazten dira, eta horiek
emakumeen berdintasunerako bidean dauden muga juridiko, politiko eta ekonomiko
asko sortzen dituzte. Erlazio hori onartuz,
CEDAWren hitzaurrean honako hau adierazten da: “gizonaren eta emakumearen
arteko erabateko berdintasuna lortzeko
beharrezkoa da gizonak nahiz emakumeak
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gizartean eta familian betetzen duten paper tradizionala aldatzea”. Ondorioz, parte
hartzen duten Estatuek gizonen eta emakumeen jarrerako eredu soziokulturalak
aldatzen lagundu behar dute “sexuetako
baten gehiagotasunaren edo gutxiagotasunaren ideian edo gizonen eta emakumeen
funtzio estereotipatuetan oinarrituta dauden aurreiritziak eta ohiturazko eta beste
edozein motatako praktikak ezabatzeko” (5.
artikulua).
Nazio Batuek 1985ean Nairobin egin zuten
emakumeen aurrerapenerako Konferentziak, beste hainbat estrategiaren artean
definitzen du komunikabideek funtsezko zeregina dutela emakumeen estatusak aurrera
egin dezan, eta komunikabide desberdinetan emakumeen irudikapen estereotipatu
eta esplotatzaileak ezabatzeko deia egiten
du, publizitate-iragarkiak barnean hartuz.
1990. urtean, Nairobiko Estrategien Lehen
Txostenean eta ebaluazioan onartu zen komunikabideetan irudi estereotipatuak iraunarazteak, bereziki gizonezkoen eta emakumezkoen rol tradizionalen goraipamenak,
emakumeen berdintasunerako aurrerapena
atzeratzen zuela, statu quo desberdinerako
justifikazioa ematen zuelako. 1995. urtean,
Nairobiko Estrategien Bigarren Txostenean
eta ebaluazioan adierazten da, besteak
beste, komunikabideak gutxi erabiltzen direla emakumeek gizarteari egiten dizkioten
ekarpen positiboak bultzatzeko. Eta adierazten duenez, komunikabideek eraikitako
emakumeen irudiak ez badira ateratzen patriarkatuak historian zehar esleitu dien zeregin estu eta mugatuetatik -ama, emazte eta
sexu-objektu gisa-, ezinezkoa da gizarteak
bere kultura-esanahiak aldatzea eta menpekoak izatea ez den beste estatus bat lortzea
emakumeek. Dokumentu horrek garai hartan dagoeneko hedabideak aipatzen zituen

1995ean Beijing-en egin zen IV. Konferentzian onartutako Ekintza Planaren hamabi area
estrategikoen artean.
1995eko Beijineg-eko Ekintza Planak honako
hau adierazi zuen: “nabarmena da informazio-bideetan generoaren auziari arretarik ez
zaiola eskaintzen, generoan oinarritutako estereotipoekin jarraitzen dutelako (...) ez dute
eskaintzen emakumeen bizi-estilo desberdinen eta bilakatze-prozesuan dagoen mundu
honetan gizarteari egiten dioten ekarpenaren
irudi orekatua”. Eta adierazten du hartu beharreko neurrietako bat dela “hedabideetan
aurkezten diren estereotipo sexistak emakumearentzat diskriminatzaileak, iraingarriak
eta mingarriak direla bultzatzea”.
Gai horretan sakonduz, 1995ean Beijing-en
Emakumeek aurrerapauso bat emateko Nazio Batuen IV. Mundu mailako Konferentzian
parte hartu zuten 185 estatuek adostutako
Ekintza Plataformak, adierazten du bultzatu
behar dela emakumeen ordezkaritza orekatua eta estereotipatu gabea. Helburu estrategikoen artean ezartzen du komunikabideen
jarduna, eta adosten du “komunikabideetan
emakumearen irudi negatibo eta iraingarrien
etengabeko proiekzioa ezabatu egin behar
dela”, hartu beharreko neurrien artean honako hau adieraziz: “hedabideei eskatzea emakumea ez dezatela aurkeztu maila txikiagoko
izaki gisa eta ez dezatela esplotatu sexu-objektu eta kontsumo-ondasun gisa, baizik eta
aurkez dezatela gizaki sortzaile gisa, garapen-prozesuaren eragile nagusi, bultzatzaile
eta onuradun gisa”.
Era berean, Europar Batasunak kausa-efektu
erlazio bat ezarri du komunikabideetan emakumeen sarbide eta sustapenaren eta komunikabideetako produktuetan emakumeen irudi zabalagoa eta ez hain estereotipatuaren artean.
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Europar Batasuneko Kontseiluaren eta
Estatu kideetako Gobernuen Ordezkarien
1995eko urriaren 5eko Ebazpenak, publizitatean eta komunikabideetan egiten den emakumeen eta gizonen irudiaren tratamenduari
buruzkoak, adierazten du publizitatean eta
komunikabideetan sexuari lotutako estereotipoak emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunari lotutako jarreretan eragina
duten desberdintasunen faktoreetako bat
direla, eta “publizitateak eta komunikabideek ekarpen handia egin dezakete gizartean
jarrerak alda daitezen, emakumeen eta gizonen funtzioen eta gaitasunen aniztasuna
islatuz, gizarte-bizitzaren alderdi guztietan
parte hartuz, eta familiako, laneko eta gizarteko erantzukizunak emakumeen eta gizonen artean modu orekatuagoan banatuz”
eta “komunikabideek eta publizitate-bideek
ezin diote erasorik egin giza duintasunaren
errespetuari, eta ezin dute barnean hartu
sexu-arrazoiengatiko elementu diskriminatzailerik”.
“Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko estrategia marko komunitario
baterantz” deitutako V. Ekintza Programa
europarrak (2001-2005), honako hau adierazten du: “Emakumearen irudi negatiboa
edo estereotipatua iraunarazterakoan,
bereziki komunikabideetan eta informazio- eta entretenimendu-kanal informatizatuetan, publizitatean eta hezkuntza-materialean, ez da eskaintzen ari emakumeen
eta gizonen rol desberdinen irudi zehatza
ezta errealista ere, ezta aldatzen ari den
mundu honi egiten dizkioten ekarpenena
ere” eta horregatik honako hau adierazten
du: ”beren adierazpen-askatasunaren kaltetan izan gabe, eta iritzi-sortzaile eta balioak
modelatzeko tresna diren heinean, komunikabideek eta kulturaren industriak jendearen
pertzepzioan estereotipo sexistak aldatzen
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eta gizonen eta emakumeen irudi objektiboa
aurkezten lagundu behar dute”.
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako lan-planak (2006-2010) estereotipo sexistak ezabatu nahi ditu hezkuntzan,
prestakuntza eta kulturan, lan-merkatuan
eta komunikabideetan.
Aukera-berdintasunerako Plan Estrategikoak
(2008-2011) adierazten du emakumeen irudi
soziala sozializazio-prozesuan bere nortasunaren eraikuntzari zuzenean lotuta dagoela,
eta prozesu horrek diferentzia handiak ezartzen ditu emakumeen eta gizonen artean.
Hezkuntza ez-formalak funtsezko zeregina
jokatzen du kultura sexistaren garapenean.
Gizarte-antolaketak eta bere irudikapenek
oraindik ere eredu androzentrikoari erantzuten diote, non sexu bakoitzari funtzio
desberdinak esleitzeak gizarte-errealitatea
zatitzeaz gain, hura hierarkizatu egiten duen,
balio txikiagoa emanez femeninoari, maskulinoarekin konparatuz gero.
Ildo horretan doa 3/2007 Lege Organikoa,
eta erkidegoko legeriaren esparruan 4/2005
Legea, zeinak emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloan euskal botere publikoen jarduna arautu eta orientatu behar
duten printzipio nagusien artean honako
hau adierazten duen: “emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren oinarri diren
sexuaren araberako rol eta estereotipoak
ezabatzea”.
Laugarrena.- Haurren eta gazteen eskubideen babesari dagokionez.
Deia egunkari “serioa” deitzen diren horietakoa da, berri politikoak, ekonomikoak, estatukoak eta nazioartekoak biltzen dituena, eta
horregatik adinekoei eta adingabeei saltzen
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zaie, etxe, ikastetxe, liburutegi eta unibertsitate guztietan sartzen da, eta herritar orok
eskura du.
Sexu-harremanen publizitate-jardueraren
bitartez, Deiak prostituzioaren ohiko eta
eguneroko hutsaltzea aurkezten du, eragin
hirukoitzarekin: batetik, pertsonen sexuaren araberako estereotipoen transmisioa,
adierazi den bezala; adingabeak (adibidea:
14 eta 17 urte bitarteko neska) prostituziora bideratzea edo, gutxienez, kontuan hartzea balizko aukera bat bezala, bestetik;
eta gizartean prostituzioa onartzeko eta
orokortzeko iritzi-egoera normalizatzea,
ez soilik helduen prostituzioa baizik eta
18tik 21 urtera bitartekoena ere, bitartekarien interes ekonomikoen eta bezeroaren/
prostituitzailearen satisfaziorako.
Era berean adierazi behar da iragarki horiek
gazteen sexu-heziketan duten eragin negatiboa, iragarki horiek menderatzeko eta
mendean jartzeko erlazioak bultzatzen eta
sustatzen dituztelako.
Adingabeen babesa indartuta geratzen da
adingabea juridikoki babesteko eta Kode
Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea aldatzen dituen urtarrilaren 15eko 1/1996 lege
Organikoaren bidez, zeinak 5. artikuluko 1.
idatz-zatian honako hau adierazten duen:
“1. Adingabeek eskubidea dute beren garapenerako egokia den informazioa bilatu,
jaso eta erabiltzeko. 2. Guraso edo tutoreek
eta botere publikoek zainduko dute adingabeek jasotzen duten informazioa egiazkoa
eta anitza dela eta konstituzioko printzipioak errespetatzen dituela”. Ildo horretan,
administrazio publikoek zainduko dute
komunikabideek, adingabeei zuzendutako
mezuetan, berdintasuna, elkartasuna eta

besteekiko errespetua sustatzen dutela,
indarkeriako irudiak eta pertsonen arteko harremanetan esplotazioa edota tratu
iraingarria edo sexista islatzea saihesten
dutela.
Eskubide horietako bakoitzaren babesak
adierazpen-askatasunarekiko muga bat
dakar, Konstituzio Espainolaren 20.4 artikuluan bilduta dagoena, zeinaren indarrez:
“askatasun horien guztien mugak dira titulu
honetan zein eskubide aitortu eta eskubideoi zor zaien begirunea, horiek garatzeko
emandako lege-manuak eta, batez ere,
ohorerako, bizitza pribaturako eta norberaren irudirako eskubideak, bai eta gazteak
eta haurrak babesteko eskubidea ere”.
Bosgarrena.- Publizitatean emakumeak sexu-objektu gisa aurkezteari dagokionez.
Deia egunkariaren “Iragarkiak” atalak
hainbat epigraferen arabera antolatutako
publizitatea aurkezten du, esate baterako:
motor-automóviles-motocicletas-animales-inmobiliarias-relax, argazkiak barne,
batez ere autoen argazkiak motorraren epigrafean eta emakumeen argazkiak relaxepigrafean. Horrela, salerosketaren ideiak
garrantzia lortzen du, sekzio horretako
argazkiei eta izenburuei lotuta, “servicios”
epigrafeko iragarkiak kontsumitzaileen
eskura dagoen bazar handi bat bezala aurkeztuz, non emakumeak salmenta-objektu
gisa agertzen diren.
Deian argitaratutako harremanetarako iragarkiak, hirugarren zuzenbideko oinarrian
adierazi den bezala, mendean jartzen den
eta atsegin ematen duen emakumearen rol
estereotipatua sustatzen eta bultzatzen duten iragarkiak dira, eta era berean emakumeen sexualitatea adjektibo gutxiesgarriei
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lotuta agertzen da, adibidez golfa, viciosa
edo guarra adjektiboak. Publizitateak hutsaltzen eta zabaltzen dituen estereotipo
horiek emakumeen aurkako indarkeria fisiko
eta/edo psikikoko portaerak ekar ditzakete,
menderapeneko gizarte-eredu tradizional
baten esparruan beren borondatepean jarri
nahi dituzten gizonen eskutik.
Ildo horretan, azaroaren 11ko Publizitateari
buruzko 34/1988 Lege Orokorraren ikuspuntutik, argitaratzen diren prostituzio-iragarkiak legez kontrako publizitatearentzat
estipulatuta dagoenean erortzen dira. Lege
horren 3 a) artikuluak legez kontrakotzat
jotzen du “pertsonaren duintasunari eraso
egiten dion edo Konstituzioan onartutako
balioak eta eskubideak, bereziki 18. artikuluak eta 20. artikuluko laugarren idatz-zatiak
aipatzen dituenak, urratzen dituen publizitatea”, izan ere, “iragarki horiek emakumea
modu laidogarrian aurkezten baitute, haien
gorputza edo gorputzaren atalak partikularki eta zuzenean erabiliz sustatu nahi
den produktuaz aske dagoen objektu soila
bezala, edota emakumearen irudia gure ordenamenduaren oinarriak urratzen dituzten
portaera estereotipatuei lotuta aurkezten
duelako, genero-indarkeriaren aurkako
babes integraleko neurriei buruzko lege organikoak aipatzen duen indarkeria sortzen
lagunduz”.
Aztertutako bi publizitate-iragarkiek, era
berean, 4/2005 Legeak gizarte-komunikabideei eta publizitateari buruzko 26.
artikuluan ezarritako bi debekuak urratzen
dituzte: “1. Hedabideetako batek ere ezin
izango du adierazi, bere jarduna Euskal
Autonomia Erkidegoaren baitakoa baldin
bada, pertsonek, sexu batekoak edo bestekoak izateagatik, giza duintasun gutxiago
edo gehiago dutela, ez eta objektu sexual
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soilak direla ere. Orobat, ezingo zaie zabalkundea eman emakumeen aurkako indarkeria justiﬁkatu, horri garrantzia kendu
edo horretara bultzatzen duten edukiei. 2.
Debeku da pertsonek, sexu batekoak edo
bestekoak izateagatik, giza duintasun gutxiago edo gehiago dutela edo sexu-objektu
soilak direla adierazten duen publizitateiragarki oro egin, eman edo erakustea, eta
baita emakumeen aurkako indarkeria justiﬁkatu, horri garrantzia kendu edo horretara
bultzatzen duen oro ere”.
Batetik, emakumeak aurkezten diren modua
kontuan izanik, horiek objektu sexual soil
bihurtzen dira. Iragarki horietan erakusten
eta eskaintzen den produktua emakumeen
gorputza da, zeina gauzatzat hartzen den
eta publizitatea beren ezaugarri fisikoen
arabera egiten den, batez ere beren sexuezaugarriak aipatuta. Publizitate horrekin
eskaintzen zaio balizko kontsumitzaileari
nahi dituen sexu-harremanak izateko aukera, modu horretan emakumea sexu-objektu
soil bihurtuz.
Bestalde, emakumearen aurkako hutsaltzea eta indarkeriarako bultzatzea gauzatuz, indarkeria terminoa zentzu zabalean
ulertuz, izan ere, aipatu 4/2005 Legearen
50. artikuluaren arabera, “sexuaren ziozko
edozein ekintza bortitz joko da emakumeen
aurkako indarkeriatzat, baldin eta ekintza
horrek emakumeari kalte ﬁsiko, sexual edo
psikologikoa edo sufrimendua ekartzen badio edo ekar badiezaioke. Jokaera horien
artean sartuko dira emakumea ekintza horiek egitearekin mehatxatzea, hertsapenak
egitea edo askatasuna arbitrarioki kentzea,
bizitza publikoan edo pribatuan”.
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Izan ere, iragarkiak irakurtzerakoan ikus
daiteke “emakumeak modu laidogarrian”
aurkezten dituztela, “beren irudia gure ordenamenduaren oinarriak urratzen dituzten
portaera estereotipatuei lotuta aurkezten
duelako”, eta Legeak esaten duen bezala,
“genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzko abenduaren 28ko
1/2004 Lege Organikoak aipatzen duen
indarkeria sortzen” lagunduz.
Azkenik, berdintasunari eta publizitateari
dagokionez, 3/2007 Lege Organikoaren 41.
artikuluak honako hau dio: “Lege honen
arabera jokabide diskriminatzailea dakarren
publizitatea legez kanpoko publizitatetzat
joko da, publizitateari eta publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzko legerian
aurreikusitakoaren arabera”.

Seigarrena.- Deiaren erantzukizunaren
nondik norakoari dagokionez.
Deiak argitaratzen diren iragarkien idazkuntzan edo diseinuan ez duela zuzenean
parte hartzen eta bitartekari soila dela adieraziko balu ere, uste dugu azken instantzian egunkaria bera dela erabakitzen duena
zer argitaratu eta zer ez. Izan ere, Deiak
2008rako jarritako tarifetan honako hau
adierazten da: “Deiak bidezkotzat jotzen
ez duen iragarki oro ez argitaratzeko eskubidea bere gain gordetzen du”. Hori dela
medio uste dugu Deiak ezin duela bazter
utzi bere erantzukizuna argitaratzen dituen
iragarkiengatik, batez ere ebazpen honen
oinarri juridikoetan adierazten den bezala,
argitaratzen diren modua kontuan izanik
(testuen edukiak eta argazkiak) gure orde-
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namendu juridikoaren aginduekin gatazkan
sartzen dira.
Ildo horretan, 4/2005 Legearen 26.3 artikuluak honako hau adierazten du: “Gizarte-komunikabideek, beren programazioak
egiteko orduan, ez dute hizkera sexistarik
erabili behar, eta emakumeen parte-hartze
aktiboa eta sexu bien presentzia orekatua
eta askotariko irudia bermatu behar dute,
edertasun-kanonetatik eta sexu bakoitzak
bizitzako arloetan betetzen dituen eginkizunei buruzko estereotipo sexistetatik
aparte, eta bereziki zaindu behar dituzte
ume zein gazteentzako edukiak. Bestalde,
emakumeek sustatutako edo emakumeek
zuzendutako jarduera politiko, sozial eta
kulturalen zabalkundea bermatu behar
dute, gizonekiko berdintasunean, eta orobat emakumeak ahalduntzeko lagungarri
diren jarduerak ere”.
Bestalde, 3/2007 Lege organikoak, 39. artikuluan, adierazten du titulartasun pribatuko
gizarte-komunikabide guztiek emakumeen
eta gizonen arteko berdintasuna errespetatu behar dutela nahitaez, edozein diskriminazio-modu saihestuz, eta Administrazio
Publikoek autoerregulazio-erabakiak sustatu behar dituztela emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloko legeria betetzen laguntzeko, komunikabide horietan garatzen
diren salmenta- eta publizitate-jarduerak
barne.
Ebazpena
Lehenengoa.- D/35/2008 zk. ikerketa-espedientean egindako jardunen indarrez,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzailearen ustez Deiak sexuarrazoiengatiko diskriminazioa egiten du
harremanetarako iragarkietan eguneroko
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prentsako edizioetan, emakumeak sexuobjektu soil gisa aurkezten dituelako eta
emakumearen irudia gure ordenamendu
juridikoa urratzen duten mendean jartzeko
eta azpiratzeko portaera estereotipatuei
lotuta erabiltzen duelako.
Bigarrena.- Errealitate horren aurrean, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak honako gomendio hauek eman
dizkio Deiari:
1.Besteen prostituzioaren bitartekariek
egindako iragarkien argitaratzea bertan
behera uztea, eta edozein kasutan, emakumeak sexu-objektu soil gisa aurkezten
dituztenak, emakumeen funtzio estereotipatuak indartzen dituztenak, baita emakumeen irudi laidogarri edo iraingarriak ere,
ez argitaratzea.
2.Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan autoerregulatzeko kode
bat lantzea, jendearen pertzepzioan estereotipo sexistak aldatzen eta gizonen eta
emakumeen irudi objektibo bat aurkezten
laguntzeko, arreta berezia eskainiz publizitateari eta, horren barruan, sexu-harremanetarako publizitatearen trataerari.
D/42/2008 Eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA; HORREN BIDEZ, ADIERAZTEN
DA EL DIARIO VASCO EGUNKARIAK
SEXU ARRAZOIENGATIKO DISKRIMINAZIOA EGITEN DUELA EGUNEROKO
PRENTSAKO HARREMANETARAKO IRAGARKIETAN.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
defendatzaileak, 4/2005 Legearen (martxo-

Urteko Txostena 2008
aren 2ko EHAA) 72. artikuluak eta 119/2006
Dekretuaren 18. artikuluak ematen dizkioten ahalmenen indarrez, honako ebazpen
hau eman du, ondoren adierazten diren
aurrekarietan oinarrituz:
Aurrekariak
Lehenengoa.- 2008ko maiatzaren 23an, El
Diario Vascon egunero argitaratzen diren
relax-ataleko iragarkiei dagokienez sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa
ikertzeko prozedura ofizioz irekitzea erabaki zen. Ondoren, 2008ko ekainaren 3an,
ikerketarako interesgarriak ziren hainbat
alderdiri buruzko informazioa eskatu zen:
1.Diru-sarrerak: oro har sailkatutako iragarkiengatik jasotako diru-sarreren xehetasuna, baita bereziki relax-ataleko iragarkiengatik jasotako diru-sarrerena ere.
2.Tiradaren eta aurrekontuaren kontrola:
saldutako aleen kopurua eta aldizkariaren aurrekontua, adierazi diren aldietan
(2007-2008).
3.Relax-ataleko iragarkien tarifak. Iragarleen identifikazioa:
4.Iragarkientzat oro har eta relaxeko sailkatuentzat partikularki kontratuak baldin
badaude, kontratu-eredu bakoitzaren
kopia bat bidaltzea.
- Kontratazioaz zuzenean aldizkaria arduratzen bada, adierazi arduradunen
lokalizazioa-zentralizazioa.
- Relax-ataleko iragarkien kontratazioaz
arduratzen dena ez bada aldizkaria zuzenean, identifikatu behar da horretaz
arduratzen den enpresa, halakorik balego, eta adieraz ezazu eta aurkez ezazu
aldizkaria balizko enpresa komertzialarekin lotzen duen kontratua.
- Iragarleen kontratuen sailkapena baldin
badago, pertsona fisikoa eta/edo ju-

ridikoa direlako (partikularra/enpresa/
klubak), adieraz ezazu eta aurkez itzazu
kontratu-ereduak.
- Xehatu ezazu relax-ataleko iragarkien
azken bi urteotako bolumen eta balio
ekonomikoa, iragarlearen izaera juridikoaren arabera banatuta.
- Relax eta sexuari lotutako iragarki sailkatuei dagokienez 2007. eta 2008. urteetan oro har enpresekin, klubekin eta
pertsona juridikoekin egindako kontratuak aurkez itzazu.
5.Relax-sexuko sailkatuen abiapuntua.
- Relax-atala inauguratu zen data.
- Relax-ataleko iragarkien kopurua nabarmen handitu zen data.
- Relax-atalean lehen aldiz irudiak sartu
ziren data.
Bigarrena.- 2008ko ekainaren 30ean El
Diario Vascok bidalitako alegazio-idazki
bat sartu zen Berdintasunerako Defentsa
Erakundean, beste zenbait gauzaren artean eskatuz diskriminazioa eragiten duten
jarrerak edo gertakariak eta horien lege-tipifikazioa identifika ditzala.
Hirugarrena.- 2008ko uztailaren 4an, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak alegazio-idazki horri erantzun zion, zehaztuz
ikerketa egitea dakarren gertakaria honako
hau dela: “TUS ANUNCIOS apartado relax
deitutako atalean publizitate-iragarkiak
egin, emititu eta erakustea, emakumeak
beren sexuaren arabera giza duintasun txikiagokoak bezala eta sexu-objektu soil bezala aurkeztuz, horien kontrako indarkeria
hutsalduz edota indarkeriara bultzatuz”.
Laugarrena.- 2008ko uztailaren 18an, El Diario Vascok beste alegazio batzuk aurkeztu
zituen, eta Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak 2008ko ekainaren 3an eska-
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tutako dokumentazioa aurkeztu zuen. Hala
eta guztiz ere, ez zuen iragarleei buruzko
informaziorik aurkeztu, ezta enpresekin,
klubekin eta pertsona juridikoekin egindako
kontratuak ere ez, honako hau argudiatuz:
“ez daukagu datu hori, ez baitugu iragarle
motari buruzko kontrolik egiten”.

Lehenengoa.- Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako funtsezko eskubideari
dagokionez.

Bosgarrena.- Berdintasunerako defendatzailearen 2008ko azaroaren 10eko Ebazpenaren bitartez, 119/2006 Dekretuak arauz
ezarritako epea 3 hilabetez luzatzea erabaki zen D/42/2008 espedientea ebazteko,
ikerketaren konplexutasunean oinarrituz,
hiru ikuspuntutik egin baita (ekonomikoa,
juridikoa eta gizarte-inpaktuari buruzkoa).

Emakumeen eta gizonen berdintasuna giza
eskubideei buruzko nazioarteko hainbat
testutan onartzen den printzipio juridiko
unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio mota
guztiak desagerrarazteari buruzko Konbentzioa (CEDAW) dago. Konbentzio hori Nazio
Batuen Batzar Nagusiak onartu zuen 1979.
urteko abenduan eta Espainiak berretsi
1983. urtean.

Seigarrena.- 2008ko abenduaren 15ean,
eta 119/2006 Dekretuaren 17. artikuluan
ezarritakoaren indarrez, El Diario Vascoren
entzute-tramiteari hasiera eman zitzaion,
egindako ikerketa-eginbideetarako sarbidea izateko eta, komenigarritzat jotzen
badu, espedientearen ebazpenean kontuan
izan beharreko alegazioak, dokumentuak
edo bestelako elementuak aurkezteko.

Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko funtsezko printzipioa da. Amsterdameko
Ituna indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko
maiatzaren 1etik aurrera, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak
desagerrarazte Batasuneko eta horren kide
direnen politika eta ekintza guztietan bildu
behar diren helburuak dira.

Zazpigarrena.- 2008ko abenduaren 23an,
El Diario Vascok eskatu zuen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak D/42/2008
espedientean egindako ikerketa-eginbide
guztiak telematikoki bidaltzea, eta horixe
egin zen.

1978. urteko Espainiako Konstituzioak 14.
artikulua berdintasun-printzipioari eskaintzen dio, eta honako hau ezartzen du: “Espainiarrak legearen arabera berdinak dira,
eta ezin da inolako bereizkeriarik egin, jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bestelako inguruabar edo egoera pertsonal zein
sozialak aintzat hartuta”.

Ondoren, 2009ko urtarrilaren 2an, Berdintasunerako Defentsa Erakundean El Diario
Vascoren alegazio-idazki bat sartu zen, eta
bertan beren defentsarako argudio nagusiak honako hauek dira: Defentsa Erakundeak bere funtzioetan neurria gainditu
duela, diskriminaziorik ez dagoela eta
harremanetarako iragarkiak argitaratzea
legezkoa dela.
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Zuzenbideko Oinarriak

Emakumeen eta gizonen arteko egiazko
berdintasunari buruzko martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoak (aurrerantzean
3/2007 Lege Organikoa), honako hau adierazten du 1. artikuluan: “Emakumeak eta gizonak berdinak dira giza duintasunean eta
berdinak eskubideetan eta betebeharretan.
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Lege honen helburua da emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasunerako eskubidea gauzatzea, bereziki
emakumearen diskriminazioa ezabatuz,
haren zirkunstantzia edo izaera edozein
izanik ere, bizitzako edozein eremutan, eta
bereziki alor politikoan, zibilean, lanean,
ekonomian, eta gizarte- eta kultura-arloan,
Konstituzioaren 9.2 eta 14. artikuluen garapenean gizarte demokratikoagoa, zuzenagoa eta solidarioagoa lortzeko”.
Era berean, 3/2007 Lege Organikoaren 4.
artikuluak adierazten du emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu juridikoaren printzipio
informatzailea dela, eta, horregatik, arau
juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan
kontuan hartuko dela”.
Bestalde, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak
(aurrerantzean, 4/2005 Legea) mekanismo
eta neurri zehatz batzuk planteatzen ditu,
euskal herri-administrazioek eragin handiagoko politikak eta jardunak abiarazi ditzaten
lortzeko, emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunaren fenomenoa –egiturazkoa eta unibertsala– gizartetik desagerrarazteari begira. Mekanismo horien artean
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundea sortu du, sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-egoeren aurrean
herritarrak defendatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen
arteko tratu-berdintasunaren printzipioaren
betetzea sustatzeko organo gisa (63.1 artikulua). Defentsa Erakundearen zereginetako bat ikerketak egitea da, sexua dela-eta
gerta daitezkeen diskriminazio-egoerak
-zuzenekoak edo zeharkakoak- argitzeko
(64.1, a) artikulua).

Kasu honetan, Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen eskumena da argitzea ea El
Diario Vascok sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa egiten duen, eguneroko prentsako edizioan emakumezkoen prostituziozerbitzuak argitaratzen baititu prezio baten
truke eta relax terminoarekin. Horretarako,
2008ko maiatza, ekaina, uztaila, abuztua
eta urrian jarritako publizitatea aztertu da.
Bigarrena.- Sexu-zerbitzuen publizitateari
dagokionez.
El Diario Vascok, prezio bitartez eta relax
terminoarekin, emakumezkoen prostituzioko
zerbitzuen publizitatea egiten du prezio baten
truke, besteak beste honako datu hauek emanez: bezeroak lor ditzakeen sexu-prestazioen
ezaugarriak; prostituten adina edo adinaren
baliokidea (gazteak / helduak - jovencitas /
maduritas); prostituten deskribapen fisikoa;
nazionalitatea; larruazalaren kolorea edo
arraza-jatorria; prezioa eta/edo onartzen diren ordainketa motak; telefono-zenbakia; eta
argazkia hainbat kasutan. Iragarki horietan
erakusten eta eskaintzen den produktua emakumeen gorputza da, zeina gauzatzat hartzen
den eta publizitatea beren ezaugarri fisikoen
arabera egiten den, batez ere beren ipurdiaren
eta bularren tamaina aipatuta.
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kasurik gehienetan ez dela norberaren
borondatez egiten, baizik eta pobrezia
eta/edo bazterkeria egoeran dauden
emakumeen eta nesken esplotazioarekin zuzenean erlazionatuta dagoela.
Ildo horretan, komunikabideei eskatzen
zaie beren kode deontologikoen barruan
sexu-merkataritzarekin erlazionatutako
publizitateari uko egin diezaiotela, sexumerkataritzara dedikatzen diren mafiaerakundeen negozioa eragozteko.
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El Diario Vascok, hirugarren alegazioan, adierazten du harremanetarako iragarkien argitalpena
lege-jarduera bat dela eta ez duela lege bakar
batek debekatzen (3/2007 Lege Organikoa eta
4/2005 Legea barne) eta esparru horretan egin
den gauza bakarra izan da komunikabideei
gomendatzea sexu-merkataritzarekin erlazionatutako iragarkiak ken ditzaten.

Iragarki horiek ezabatzearen alde hainbat
herritar-elkarte agertu dira, adibidez Andaluziako emakume kazetarien biltzarra eta
emakume progresisten federazioa (Asamblea Andaluza de Mujeres Periodistas-AAMP, Federación de Mujeres Progresistas).
Era berean, Espainiako Prentsako Elkarteen
Federazioak (Federación de Asociaciones
de la Prensa Española - FAPE), estatu espainiarrean dauden hainbat elkarte biltzen
dituena, gobernuak aldizkariei egin zien
eskaerarekin ados agertzea onartu zuen
batzar orokor batean.

Adierazi behar da Espainian ez dagoela
araudi espezifiko bat sexu-merkataritzaren
publizitateari buruz. Hala eta guztiz ere,
Kongresuko eta Senatuko Emakumearen
Eskubideei eta Aukera-berdintasunari buruzko Batzorde Mistoak sexu-harremanen
iragarkien argitalpena aztertu du Espainiako prostituzioari buruzko “Informe de la
ponencia sobre la prostitución en nuestro
país” izeneko txostenean; txosten hori
2007ko martxoaren 13an onartu zen, eta
bertan adierazten da prentsak prostituzioaren publizitatetik diru-sarrerak jasotzen
dituela, jarduera hori berez ez baitago penalizatuta, bai ordea horretara bultzatzen
duten jokabideak. Eta prostituzioarekiko
zero tolerantzia proposatzen du, uste baitu

Estatu espainiarreko prentsa idatziko aldizkari gutxi batzuek bakarrik ezabatu dituzte
beren edizioetatik sexu-harremanei buruzko
iragarkiak, hala nola: 20 minutos deitutako
doako aldizkariak, Público aldizkari berriak,
ADN aldizkariak eta la Gaceta de los Negocios aldizkariak. Gure autonomia erkidegoan, Garak eta Berriak lehendik uko egin
zioten publizitate mota horri. Nazioartean,
2003an, The International Herald Tribune
egunkariak (egoitza Parisen du eta egunero
185 herrialdetan banatzen da) iragarri zuen
ez zuela prostituzio-iragarkirik argitaratuko, egunkaria editatzen duen enpresaren
“estandar eta balioekin ez datorrelako bat”.
Ildo horretan, bere harridura azaldu zuen
Pearson Taldearen (The Financial Times eta

Urteko Txostena 2008
The Economist editatzen ditu) zuzendaritzataldeko kide eta Recoletos Taldearen kontseilari den emakume batek, Europa osoan
Espainian bakarrik argitaratzen dituelako
prostituzio-iragarkiak kalitateko prentsak,
diru kopuru handiak lortzearen truke.
Sexu-zerbitzuak komunikabideen bitartez
salerostea fenomeno berria da gure inguruan. 90eko hamarkadaren erdialdean, orotariko egunkariak iragarki horiek argitaratzen
hasi ziren, sailkatutako iragarkiei buruzko
orrialdeetan epigrafe desberdinak erabiliz.
Lehendik erakutsi den irudia bezalakoak
urte batzuk igaro ondoren hasi dira sartzen.
Fenomeno hori idatzizko prentsaren zati
handi batera hedatu da, eta beraz, sexumerkataritzak gaur egun garrantzi handia
du egunkariek publizitatearekin lortutako
diru-sarreretan, eztabaida etiko bat sortuz,
iragarki horiek legez kontrako publizitatetzat hartu behar diren edo har daitezkeen
eztabaidatuz. 2007. urtean, El Diario Vascok sailkatutako iragarkiengatik jasotako
urteko zenbatekoa 4.117.180€ izan zen,
eta horietatik 1.023.788€ harremanetarako
iragarkiak argitaratzearen ondoriozko dirusarrerak ziren (%24,9). 2008ko urtarrilaren
eta ekainaren artean, sailkatutako iragarkiengatik jasotako zenbatekoa 1.787.000€
izan zen, eta horietatik 432.576€ relaxatalean iragarkiak argitaratzeagatik lortu
ziren (%24,2). Egunkari horrek adierazi du
harremanetarako atala 1983an hasi zuela,
eta 1999ko maiatzetik aurrera atal horretan
argazkiak argitaratzen direla.
Dena dela, gure ordenamendu juridikoak
harremanetarako iragarkien argitalpena
espresuki debekatutako jarduera bat ez
den arren, horrek ez du esan nahi iragarki
horiek gaur egun argitaratzeko erak edo
moduak indarrean dagoen araudia hautsi

ez dezakeenik. Ildo horretan, Konstituzio
Espainolaren 10. artikuluak (“Oinarrizko eskubide eta eginbeharrei” buruzko I. Tituluan) honako hau adierazten du: “Ordena politikoaren eta gizarte-bakearen oinarri dira
gizabanakoaren duintasuna, hari datxezkion eskubide bortxaezinak, nortasunaren
garapen askea, eta legeei eta gainerakoen
eskubideei zor zaien begirunea”.
Justizia-epaitegiek eskubide hori bortxatutzat jo dute, ez prostituzio-iragarkiei lotuta
baizik eta prostituzioari berari lotuta, Lan
Arloko 2. zk.-ko Epaitegiaren 2004ko maiatzaren 7 Epaian (AS\2004\1276) honako hau
adierazten baitzuen: “prostituzioa despenalizatuta dagoen arren, epaitegiek behin
eta berriz adierazten dute prostituzioa genero-indarkeriaren adierazpen eta proiekzio zehatza dela, emakumearen nortasuna
duintasunez garatzeko aukera hasieratik ito
egiten duelako, pertsonaren askatasunari
eta duintasunari eraso egiten diolako, zeina
bereziki babestuta dagoen Konstituzio Espainolaren 1. eta 10. artikuluetan”.
Era berean, Konstituzio Espainolaren 15.
artikuluak inolako tratu iraingarririk ez jasotzeko eskubidea biltzen du, honako hau
adierazten baitu: “guztiek bizitza eta osotasun ﬁsiko nahiz moralerako eskubidea dute,
eta ezin da inoiz torturarik egin, ez eta zigor
edo tratu jasanezin edo apalesgarririk ere”.
Eskubide horien babesak adierazpen-askatasunarekiko muga bat dakar, Konstituzio Espainolaren 20.4 artikuluan bilduta dagoena,
zeinaren indarrez: “askatasun horien guztien
mugak dira titulu honetan zein eskubide aitortu eta eskubideoi zor zaien begirunea, horiek
garatzeko emandako lege-manuak eta, batez
ere, ohorerako, bizitza pribaturako eta norberaren irudirako eskubideak, bai eta gazteak
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eta haurrak babesteko eskubidea ere”.
Batzorde Mixtoak 2007ko martxoaren 13an
egindako bilkuran onartutako “Ponencia sobre la prostitución en nuestro país (154/9)”
izeneko txostenean eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak landutako
“Euskal Autonomia Erkidegoko prostituzioari buruzko gogoeta estrategikoan” (2007ko
abendua) bildutako gomendioak, gizartekomunikabideei egindako gomendiotzat
aurkezten dira, beren kode deontologikoen
esparruan sexu-merkataritzarekin erlazionatutako publizitateari uko egiteko aukera
azter dezaten.
Lehendik adierazitako terminotan harremanetarako iragarki kopuru handia egunero hedatzen
duenez, argi uzten du El Diario Vascok ez dituela
gomendio horiek kontuan hartu, ez diolako uko
egin mota horretako iragarkiak argitaratzeari.
Hirugarrena.- Komunikabideek desberdintasuna eta mendekotasuna iraunarazten duten
genero-rolen eta -estereotipoen transmisioan
duten zereginari lotuta.
El Diario Vascok, lehen alegazioan, honako
hau adierazten du: “ez da prozeduran zehar
inoiz egiaztatuta geratu El Diario Vascok
tratu desberdina egiten duenik gizonen eta
emakumeen artean beren sexua dela-eta,
eta hori gertatzen da egunkari honek gizonei
eta emakumeei ematen dien trataera berdina
delako eta beti berdina izango delako”.
Komunikabideetako genero-analisiari buruzko azterlanek baiespen hori kontraesaten dute, estatistikoki argudiatuz gizonak
gehiago agertzen direla informazio-espazioetan: egunkarietan gehien agertzen eta
errepikatzen diren irudietan bikoteak edo
gizon-taldeak agertzen dira, barrez edo
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bostekoa emanez akordioak edo itunak
egin ondoren politikaren, negozioen edo
kirolaren alorrean; emakumeek, emaitzarik
onenetan, izen propioarekin egiten diren
aipamenen %8 lortzen dute; eta emakumeen ordezkaritza handiegia dago (%12, eta
gizonezkoak %2,5) delituen, istripuen edo
katastrofeen biktima gisa. El Diario Vascoren edizioetan ez da aldaketarik aurkitu
aipatu den gai horri dagokionez. Zuzendaritza-taldean emakumeen ordezkaritzarik
eza (16 gizon eta emakume 1) zuzenean
lotuta egon daiteke emaitza horiekin. Era
berean, komunikabide horrek egunero publizitatzen dituen sexu-harremanei buruzko
iragarki gehienak emakumeenak dira, eta
horien eskubideengan zuzeneko eragina
dute, batez ere prostituzio-zerbitzu horien
publizitatea egiteko modua kontuan izanik:
irudi eta deskribapen negatiboak eta iraingarriak.

Urteko Txostena 2008
Harremanetarako iragarkiek emakumeak
desberdinak baina osagarriak diren bi roli
lotuta aurkezten ditu, biak haien duintasunaren aurkakoak; bat mendekotasunekoa,
bere lehentasun bakarra edozein unetan
gizonentzat eta haien gogobetetasunarentzat eskuragarri egotea (“soy una nena cariñosa y complaciente”, “sumisa esclava”,
“francés con nata y todo lo que tú quieras”,
“me muevo como una pantera y ronroneo
como una dulce gatita”), eta beste bat laidogarria eta umiliagarria, emakume horiek
eskaintzen duten sexua eta plazerra hainbat adjektibo umiliagarriri lotuta agertzen
baita: “golfas”, “viciosas”, “guarras”, “chica
fácil”, “calientes” eta abar. (“golfísima en la
cama”, “alta, delgada, viciosilla”, “superguarra en la cama”).
CEDAW konbentzioak diskriminaziotzat
jotzen du “sexuan oinarritutako bereizkeria,
bazterkeria edo murrizketa oro (...) politika,
ekonomia, gizartea eta politikaren arloan
eta arlo zibilean edo beste edozein arlotan”.
Nazio Batuen Konbentzio horren zereginetako bat da giza eskubideen kontzeptuaren
interpretazioa zabaltzea, emakumeek beren
funtsezko eskubideak erabiltzearen murrizketan kulturak eta tradizioak bete duten
papera formalki onartzearen bitartez. Kultura eta tradizioa hainbat estereotipo, ohitura eta arautan adierazten dira, eta horiek
emakumeen berdintasunerako bidean dauden muga juridiko, politiko eta ekonomiko
asko sortzen dituzte. Erlazio hori onartuz,
CEDAWren hitzaurrean honako hau adierazten da: “gizonaren eta emakumearen
arteko erabateko berdintasuna lortzeko
beharrezkoa da gizonak nahiz emakumeak
gizartean eta familian betetzen duten paper tradizionala aldatzea”. Ondorioz, parte
hartzen duten Estatuek gizonen eta emakumeen jarrerako eredu soziokulturalak

aldatzen lagundu behar dute “sexuetako
baten gehiagotasunaren edo gutxiagotasunaren ideian edo gizonen eta emakumeen
funtzio estereotipatuetan oinarrituta dauden aurreiritziak eta ohiturazko eta beste
edozein motatako praktikak ezabatzeko” (5.
artikulua).
Nazio Batuek 1985ean Nairobin egin zuten
emakumeen aurrerapenerako Konferentziak, beste hainbat estrategiaren artean definitzen du komunikabideek funtsezko zeregina dutela emakumeen estatusak aurrera
egin dezan, eta komunikabide desberdinetan emakumeen irudikapen estereotipatu
eta esplotatzaileak ezabatzeko deia egiten
du, publizitate-iragarkiak barnean hartuz.
1990. urtean, Nairobiko Estrategien Lehen
Txostenean eta ebaluazioan onartu zen komunikabideetan irudi estereotipatuak iraunarazteak, bereziki gizonezkoen eta emakumezkoen rol tradizionalen goraipamenak,
emakumeen berdintasunerako aurrerapena
atzeratzen zuela, statu quo desberdinerako
justifikazioa ematen zuelako. 1995. urtean,
Nairobiko Estrategien Bigarren Txostenean
eta ebaluazioan adierazten da, besteak
beste, komunikabideak gutxi erabiltzen direla emakumeek gizarteari egiten dizkioten
ekarpen positiboak bultzatzeko. Eta adierazten duenez, komunikabideek eraikitako
emakumeen irudiak ez badira ateratzen
patriarkatuak historian zehar esleitu dien
zeregin estu eta mugatuetatik -ama, emazte eta sexu-objektu gisa-, ezinezkoa da
gizarteak bere kultura-esanahiak aldatzea
eta menpekoak izatea ez den beste estatus
bat lortzea emakumeek. Dokumentu horrek
garai hartan dagoeneko hedabideak aipatzen zituen 1995ean Beijing-en egin zen IV.
Konferentzian onartutako Ekintza Planaren
hamabi area estrategikoen artean.
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1995eko Beijineg-eko Ekintza Planak honako hau adierazi zuen: “nabarmena da
informazio-bideetan generoaren auziari
arretarik ez zaiola eskaintzen, generoan
oinarritutako estereotipoekin jarraitzen dutelako (...) ez dute eskaintzen emakumeen
bizi-estilo desberdinen eta bilakatze-prozesuan dagoen mundu honetan gizarteari
egiten dioten ekarpenaren irudi orekatua”.
Eta adierazten du hartu beharreko neurrietako bat dela “hedabideetan aurkezten diren estereotipo sexistak emakumearentzat
diskriminatzaileak, iraingarriak eta mingarriak direla bultzatzea”.
Gai horretan sakonduz, 1995ean Beijing-en
Emakumeek aurrerapauso bat emateko Nazio Batuen IV. Mundu mailako Konferentzian
parte hartu zuten 185 estatuek adostutako
Ekintza Plataformak, adierazten du bultzatu behar dela emakumeen ordezkaritza
orekatua eta estereotipatu gabea. Helburu
estrategikoen artean ezartzen du komunikabideen jarduna, eta adosten du “komunikabideetan emakumearen irudi negatibo eta
iraingarrien etengabeko proiekzioa ezabatu
egin behar dela”, hartu beharreko neurrien
artean honako hau adieraziz: “hedabideei
eskatzea emakumea ez dezatela aurkeztu
maila txikiagoko izaki gisa eta ez dezatela
esplotatu sexu-objektu eta kontsumo-ondasun gisa, baizik eta aurkez dezatela gizaki
sortzaile gisa, garapen-prozesuaren eragile
nagusi, bultzatzaile eta onuradun gisa”.
Era berean, Europar Batasunak kausa-efektu erlazio bat ezarri du komunikabideetan
emakumeen sarbide eta sustapenaren eta
komunikabideetako produktuetan emakumeen irudi zabalagoa eta ez hain estereotipatuaren artean.
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Europar Batasuneko Kontseiluaren eta Estatu
kideetako Gobernuen Ordezkarien 1995eko
urriaren 5eko Ebazpenak, publizitatean eta
komunikabideetan egiten den emakumeen
eta gizonen irudiaren tratamenduari buruzkoak, adierazten du publizitatean eta komunikabideetan sexuari lotutako estereotipoak
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunari lotutako jarreretan eragina duten
desberdintasunen faktoreetako bat direla, eta
“publizitateak eta komunikabideek ekarpen
handia egin dezakete gizartean jarrerak alda
daitezen, emakumeen eta gizonen funtzioen
eta gaitasunen aniztasuna islatuz, gizarte-bizitzaren alderdi guztietan parte hartuz, eta
familiako, laneko eta gizarteko erantzukizunak emakumeen eta gizonen artean modu
orekatuagoan banatuz” eta “komunikabideek
eta publizitate-bideek ezin diote erasorik egin
giza duintasunaren errespetuari, eta ezin dute
barnean hartu sexu-arrazoiengatiko elementu
diskriminatzailerik”.
“Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko estrategia marko komunitario
baterantz” deitutako V. Ekintza Programa
europarrak (2001-2005), honako hau adierazten du: “Emakumearen irudi negatiboa edo
estereotipatua iraunarazterakoan, bereziki komunikabideetan eta informazio- eta entretenimendu-kanal informatizatuetan, publizitatean
eta hezkuntza-materialean, ez da eskaintzen
ari emakumeen eta gizonen rol desberdinen
irudi zehatza ezta errealista ere, ezta aldatzen
ari den mundu honi egiten dizkioten ekarpenena ere” eta horregatik honako hau adierazten
du: ”beren adierazpen-askatasunaren kaltetan
izan gabe, eta iritzi-sortzaile eta balioak modelatzeko tresna diren heinean, komunikabideek
eta kulturaren industriak jendearen pertzepzioan estereotipo sexistak aldatzen eta gizonen
eta emakumeen irudi objektiboa aurkezten
lagundu behar dute”.

Urteko Txostena 2008
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako lan-planak (2006-2010) estereotipo sexistak ezabatu nahi ditu hezkuntzan,
prestakuntza eta kulturan, lan-merkatuan
eta komunikabideetan.
Aukera-berdintasunerako Plan Estrategikoak (2008-2011) adierazten du emakumeen irudi soziala sozializazio-prozesuan
bere nortasunaren eraikuntzari zuzenean
lotuta dagoela, eta prozesu horrek diferentzia handiak ezartzen ditu emakumeen eta
gizonen artean. Hezkuntza ez-formalak
funtsezko zeregina jokatzen du kultura sexistaren garapenean. Gizarte-antolaketak
eta bere irudikapenek oraindik ere eredu
androzentrikoari erantzuten diote, non
sexu bakoitzari funtzio desberdinak esleitzeak gizarte-errealitatea zatitzeaz gain,
hura hierarkizatu egiten duen, balio txikiagoa emanez femeninoari, maskulinoarekin
konparatuz gero.

tate guztietan sartzen da, eta herritar orok du
eskura.
Sexu-harremanen publizitate-jardueraren bitartez, El Diario Vascok prostituzioaren ohiko eta eguneroko hutsaltzea
aurkezten du, eragin hirukoitzarekin:
batetik, pertsonen sexuaren araberako
estereotipoen transmisioa, adierazi den
bezala; adingabeak (adibidea: 14 eta 17
urte bitarteko neska) prostituziora bideratzea edo, gutxienez, kontuan hartzea
balizko aukera bat bezala, bestetik; eta
gizartean prostituzioa onartzeko eta
orokortzeko iritzi-egoera normalizatzea,
ez soilik helduen prostituzioa baizik eta
18tik 21 urtera bitartekoena ere, bitartekarien interes ekonomikoen eta bezeroaren/prostituitzailearen satisfaziorako.

Ildo horretan doa 3/2007 Lege Organikoa,
eta erkidegoko legeriaren esparruan 4/2005
Legea, zeinak emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloan euskal botere publikoen jarduna arautu eta orientatu behar
duten printzipio nagusien artean honako
hau adierazten duen: “emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren oinarri diren
sexuaren araberako rol eta estereotipoak
ezabatzea”.
Laugarrena.- Haurren eta gazteen eskubideen babesari dagokionez.
El Diario Vasco Gipuzkoan gehien saltzen
den egunkaria da, eta bertan politikari, ekonomiari, estatuari eta nazioarteari buruzko
berriak biltzen dira. Aldizkari “serioa” da, eta
horregatik adinekoei eta adingabeei saltzen
zaie, etxe, ikastetxe, liburutegi eta unibertsi-
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botere publikoek zainduko dute adingabeek
jasotzen duten informazioa egiazkoa eta anitza dela eta konstituzioko printzipioak errespetatzen dituela”. Ildo horretan, administrazio
publikoek zainduko dute komunikabideek,
adingabeei zuzendutako mezuetan, berdintasuna, elkartasuna eta besteekiko errespetua sustatzen dutela, indarkeriako irudiak eta
pertsonen arteko harremanetan esplotazioa
edota tratu iraingarria edo sexista islatzea
saihesten dutela.

Era berean adierazi behar da iragarki horiek
eragin negatiboa dutela gazteen sexu-heziketan, iragarki horiek bultzatzen eta sustatzen dituztelako menderatzeko/mendean
jartzeko harremanak eta babesik gabeko
harremanak, “era naturalean” egindakoak,
prestazio osagarri eta erakarpen gisa balizko kontsumitzaileentzat, sexu-transmisioko
gaixotasunak eta nahi ez diren haurdunaldiak
handitzeko arriskua ekarriz, osasun publikoaren eremuan zuzeneko eragina izanik, eta
Europako nahiz Estatuko prebentzio-politikei
jaramonik egin gabe.
Adingabeen babesa indartuta geratzen da
adingabea juridikoki babesteko eta Kode
Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea aldatzen dituen urtarrilaren 15eko 1/1996 lege
Organikoaren bidez, zeinak 5. artikuluko 1.
idatz-zatian honako hau adierazten duen: “1.
Adingabeek eskubidea dute beren garapenerako egokia den informazioa bilatu, jaso
eta erabiltzeko. 2. Guraso edo tutoreek eta
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Eskubide horietako bakoitzaren babesak
adierazpen-askatasunarekiko muga bat dakar, Konstituzio Espainolaren 20.4 artikuluan
bilduta dagoena, zeinaren indarrez: “askatasun horien guztien mugak dira titulu honetan zein eskubide aitortu eta eskubideoi zor
zaien begirunea, horiek garatzeko emandako lege-manuak eta, batez ere, ohorerako,
bizitza pribaturako eta norberaren irudirako
eskubideak, bai eta gazteak eta haurrak babesteko eskubidea ere”.
Bosgarrena.- Publizitatean emakumeak sexu-objektu gisa aurkezteari dagokionez.
El Diario Vascoren “Tusanuncios” atalak, formatu-aldaketa txikiekin, hainbat epigraferen
arabera antolatutako publizitatea aurkezten
du, esate baterako: Motor, ventas, camiones,
maquinaria, Inmobiliarias, ofertas, compras,
ventas, Servicios, hogar, compras, ventas,
ventas animales, financiera, Contactos,
relax, argazkiak barne, batez ere etxeen argazkiak Inmobiliarias epigrafean eta emakumeen argazkiak relax-epigrafean. Horrela,
salerosketaren ideiak garrantzia lortzen du,
sekzio horretako argazkiei eta izenburuei
lotuta, “contactos” epigrafeko iragarkiak
kontsumitzaileen eskura dagoen bazar handi bat bezala aurkeztuz, non emakumeak
salmenta-objektu gisa agertzen diren.

Urteko Txostena 2008
El Diario Vascok egiten duen prostituzioaren
salerosketako eta hutsaltze-normalizazioko
testuinguru hori argi ikus daiteke, adibide gisa,
urriaren 13ko (69. orria) eta urriaren 14ko (57.
orria) iragarkietan, non bi txakurtxo maitagarriren iragarkiak agertzen ziren, txakur horien
adopzioa eskatuz honako era honetan:

Bi egunetan, orrialde berean, relax-iragarkiak
agertzen dira argazki eta guzti, eta horien
idazkuntzan ez dago diferentzia handirik
txakurren iragarkiekin, batzuetan “objektua”
txakur bat dela eta bestean “gaztetxoak” direla salbu. 57. orrian honako hau dio: “joven
perro negro y blanco”, “alegre y juguetón”,
“simpática”, eta 58. orrian, berriz, honako
hau: “jovencita cachonda-cariñosa-culito
respingón-coñito juguetón”.

El Diario Vascon argitaratutako harremanetarako iragarkiak, hirugarren zuzenbideko oinarrian
adierazi den bezala, mendean jartzen den eta
atsegin ematen duen emakumearen rol estereotipatua sustatzen eta bultzatzen duten iragarkiak dira, eta era berean emakumeen sexualitatea adjektibo gutxiesgarriei lotuta agertzen da,
adibidez golfa, viciosa edo guarra adjektiboak.
Publizitateak hutsaltzen eta zabaltzen dituen
estereotipo horiek emakumeen aurkako indarkeria fisiko eta/edo psikikoko portaerak ekar
ditzakete, menderapeneko gizarte-eredu tradizional baten esparruan beren borondatepean
jarri nahi dituzten gizonen eskutik.
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Ildo horretan, azaroaren 11ko Publizitateari
buruzko 34/1988 Lege Orokorraren ikuspuntutik, argitaratzen diren prostituzio-iragarkiak legez kontrako publizitatearentzat
estipulatuta dagoenean erortzen dira. Lege
horren 3 a) artikuluak legez kontrakotzat
jotzen du “pertsonaren duintasunari eraso
egiten dion edo Konstituzioan onartutako
balioak eta eskubideak, bereziki 18. artikuluak eta 20. artikuluko laugarren idatz-zatiak
aipatzen dituenak, urratzen dituen publizitatea”, izan ere, “iragarki horiek emakumea
modu laidogarrian aurkezten baitute, haien
gorputza edo gorputzaren atalak partikularki eta zuzenean erabiliz sustatu nahi
den produktuaz aske dagoen objektu soila
bezala, edota emakumearen irudia gure ordenamenduaren oinarriak urratzen dituzten
portaera estereotipatuei lotuta aurkezten
duelako, genero-indarkeriaren aurkako
babes integraleko neurriei buruzko lege organikoak aipatzen duen indarkeria sortzen
lagunduz”.
Aztertutako bi publizitate-iragarkiek, era
berean, 4/2005 Legeak gizarte-komunikabideei eta publizitateari buruzko 26.
artikuluan ezarritako bi debekuak urratzen
dituzte: “1. Hedabideetako batek ere ezin
izango du adierazi, bere jarduna Euskal
Autonomia Erkidegoaren baitakoa baldin
bada, pertsonek, sexu batekoak edo bestekoak izateagatik, giza duintasun gutxiago
edo gehiago dutela, ez eta objektu sexual
soilak direla ere. Orobat, ezingo zaie zabalkundea eman emakumeen aurkako indarkeria justiﬁkatu, horri garrantzia kendu
edo horretara bultzatzen duten edukiei. 2.
Debeku da pertsonek, sexu batekoak edo
bestekoak izateagatik, giza duintasun gutxiago edo gehiago dutela edo sexu-objektu
soilak direla adierazten duen publizitateiragarki oro egin, eman edo erakustea, eta
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baita emakumeen aurkako indarkeria justiﬁkatu, horri garrantzia kendu edo horretara
bultzatzen duen oro ere”.
Batetik, emakumeak objektu sexual soil gisa
aurkezteagatik. Iragarki horietan, erakusten
eta eskaintzen den produktua emakumeen
gorputza da, gauza gisa tratatzen dena eta
batez ere sexu-ezaugarrien edo horien tamainaren arabera iragartzen dena: “culito
respingón”, “130 pecho natural”, “curvas de
vértigo”, “pechugona”, horrek guztiak emakumea, iragarkietan erabilitako terminoen
arabera “oso emakume” bihurtuz. Publizitate
horrekin eskaintzen zaio balizko kontsumitzaileari nahi dituen sexu-harremanak izateko
aukera, modu horretan emakumea sexu-objektu soil bihurtuz.
Bestalde, emakumearen aurkako hutsaltzea
eta indarkeriarako bultzatzea gauzatuz, indarkeria terminoa zentzu zabalean ulertuz,
izan ere, aipatu 4/2005 Legearen 50. artikuluaren arabera, “sexuaren ziozko edozein
ekintza bortitz joko da emakumeen aurkako
indarkeriatzat, baldin eta ekintza horrek emakumeari kalte fisiko, sexual edo psikologikoa
edo sufrimendua ekartzen badio edo ekar
badiezaioke. Jokaera horien artean sartuko
dira emakumea ekintza horiek egitearekin
mehatxatzea, hertsapenak egitea edo askatasuna arbitrarioki kentzea, bizitza publikoan
edo pribatuan”.

Urteko Txostena 2008
aurkako babes integraleko neurriei buruzko
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak
aipatzen duen indarkeria sortzen” lagunduz.
Azkenik, berdintasunari eta publizitateari
dagokionez, 3/2007 Lege Organikoaren 41.
artikuluak honako hau dio: “Lege honen
arabera jokabide diskriminatzailea dakarren
publizitatea legez kanpoko publizitatetzat
joko da, publizitateari eta publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzko legerian
aurreikusitakoaren arabera”.
Seigarrena.- El Diario Vascoren erantzukizunaren nondik norakoari dagokionez.
Aurkeztutako laugarren alegazioan, El
Diario Vascok honako hau adierazten du:
“harremanetarako iragarki sailkatuak argitaratzeko aldizkariak egiten duen hautespen-prozedura beste edozein publizitateespazioren prozeduraren berdina da, eta
aldizkariaren zuzendaritzak ez du esku hartzen iragarki horien edukiaren idazkuntzan
edo manipulazioan (testua eta/edo argazkia)”. Eta jarraitu du honako hau alegatuz:
“partikularrak dira, beren askatasun indibiduala erabiliz, publizitate-espazioak kontratatzen dituztenak zerbitzu jakin batzuk
eskaintzeko, eta egunkariak bere horretan
argitaratzen ditu”.

Izan ere, iragarkiak irakurtzerakoan ikus daiteke “emakumeak modu laidogarrian” aurkezten
dituztela, “beren irudia gure ordenamenduaren oinarriak urratzen dituzten portaera estereotipatuei lotuta aurkezten duelako”, eta Legeak esaten duen bezala, “genero-indarkeriaren

Gogoratu behar da, puntu honetan, Defentsa Erakundeak partikular kontratatzaileei
buruzko informazioa eskatu ziola El Diario
Vascori, eta aldizkariak ez zuela eman informazio hori. Hala eta guztiz ere, Diario
Vascok Defentsa Erakundeari bidalitako
2008. urterako kontratazio-baldintzen 8.
klausulan, honako hau adierazten du: “El
Diario Vascok komenigarritzat jotzen ez dituen edo indarrean dagoen araudia urratu
dezaketen iragarkiak argitaratzeko eskubidea bere gain gordetzen du (...)”.
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El Diario Vascok, ezin du bazter utzi bere
erantzukizuna argitaratzen dituen iragarkiengatik, batez ere ebazpen honen oinarri
juridikoetan adierazten den bezala gure
ordenamendu juridikoaren aginduekin gatazkan sartzen badira.
Ildo horretan, 4/2005 Legearen 26.3 artikuluak honako hau adierazten du: “Gizarte-komunikabideek, beren programazioak egiteko
orduan, ez dute hizkera sexistarik erabili behar, eta emakumeen parte-hartze aktiboa eta
sexu bien presentzia orekatua eta askotariko
irudia bermatu behar dute, edertasun-kanonetatik eta sexu bakoitzak bizitzako arloetan
betetzen dituen eginkizunei buruzko estereotipo sexistetatik aparte, eta bereziki zaindu
behar dituzte ume zein gazteentzako edukiak. Bestalde, emakumeek sustatutako edo
emakumeek zuzendutako jarduera politiko,
sozial eta kulturalen zabalkundea bermatu
behar dute, gizonekiko berdintasunean, eta
orobat emakumeak ahalduntzeko lagungarri
diren jarduerak ere”.
Bestalde, 3/2007 Lege organikoak, 39. artikuluan, adierazten du titulartasun pribatuko
gizarte-komunikabide guztiek emakumeen
eta gizonen arteko berdintasuna errespetatu behar dutela nahitaez, edozein diskriminazio-modu saihestuz, eta Administrazio
Publikoek autoerregulazio-erabakiak sustatu behar dituztela emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloko legeria betetzen laguntzeko, komunikabide horietan garatzen
diren salmenta- eta publizitate-jarduerak
barne.
Ebazpena
Lehenengoa.- D/42/2008 zk. ikerketa-espedientean egindako jardunen indarrez,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
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Defendatzailearen ustez El Diario Vascok
sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa egiten
du harremanetarako iragarkietan eguneroko
prentsako edizioetan, emakumeak sexuobjektu soil gisa aurkezten dituelako eta
emakumearen irudia gure ordenamendu juridikoa urratzen duten mendean jartzeko eta
azpiratzeko portaera estereotipatuei lotuta
erabiltzen duelako.
Bigarrena.- Egoera horren aurrean, Euskal
Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak honako gomendio hauek eman dizkio
El Diario Vascori:
1.Besteen prostituzioaren bitartekariek
egindako iragarkien argitaratzea bertan
behera uztea, eta edozein kasutan, emakumeak sexu-objektu soil gisa aurkezten
dituztenak, emakumeen funtzio estereotipatuak indartzen dituztenak, baita emakumeen irudi laidogarri edo iraingarriak ere,
ez argitaratzea.
2.Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan autoerregulatzeko kode
bat lantzea, jendearen pertzepzioan estereotipo sexistak aldatzen eta gizonen eta
emakumeen irudi objektibo bat aurkezten
laguntzeko, arreta berezia eskainiz publizitateari eta, horren barruan, sexu-harremanetarako publizitatearen trataerari.
D/43/2008 Eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA; HORREN BIDEZ, ADIERAZTEN DA
EL CORREO EGUNKARIAK SEXU ARRAZOIENGATIKO DISKRIMINAZIOA EGITEN
DUELA EGUNEROKO PRENTSAKO HARREMANETARAKO IRAGARKIETAN

Urteko Txostena 2008
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
defendatzaileak, 4/2005 Legearen (martxoaren 2ko EHAA) 72. artikuluak eta 119/2006
Dekretuaren 18. artikuluak ematen dizkioten
ahalmenen indarrez, honako ebazpen hau
eman du, ondoren adierazten diren aurrekarietan oinarrituz:
Aurrekariak
Lehenengoa.- 2008ko maiatzaren 27an, El
Correon egunero argitaratzen diren relax
deitutako ataleko iragarkiei dagokienez sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa
ikertzeko prozedura ofizioz irekitzea erabaki
zen. Ondoren, 2008ko ekainaren 3an, ikerketarako interesgarriak ziren hainbat alderdiri buruzko informazioa eskatu zen:
1.Diru-sarrerak: oro har sailkatutako iragarkiengatik jasotako diru-sarreren xehetasuna, baita bereziki relax-ataleko iragarkiengatik jasotako diru-sarrerena ere.
2.Tiradaren eta aurrekontuaren kontrola:
saldutako aleen kopurua eta aldizkariaren aurrekontua, adierazi diren aldietan
(2007-2008).
3.Relax-ataleko iragarkien tarifak.
4.Iragarleen identifikazioa:
- Iragarkientzat oro har eta relaxeko sailkatuentzat partikularki kontratuak baldin
badaude, kontratu-eredu bakoitzaren
kopia bat bidaltzea.
- Kontratazioaz zuzenean aldizkaria ardratzen bada, adierazi arduradunen lokalizazioa-zentralizazioa.
- Relax-ataleko iragarkien kontratazioaz
arduratzen dena ez bada aldizkaria zuzenean, identifikatu behar da horretaz
arduratzen den enpresa, halakorik balego, eta adieraz ezazu eta aurkez ezazu
aldizkaria balizko enpresa komertziala-

rekin lotzen duen kontratua.
- Iragarleen kontratuen sailkapena baldin
badago, pertsona fisikoa eta/edo juridikoa direlako (partikularra/enpresa/
klubak), adieraz ezazu eta aurkez itzazu
kontratu-ereduak.
- Xehatu ezazu relax-ataleko iragarkien
azken bi urteotako bolumen eta balio
ekonomikoa, iragarlearen izaera juridikoaren arabera banatuta.
- Relax eta sexuari lotutako iragarki sailkatuei dagokienez 2007. eta 2008. urteetan oro har enpresekin, klubekin eta
pertsona juridikoekin egindako kontratuak aurkez itzazu.
5.Relax-sexuko sailkatuen abiapuntua.
- Relax-atala inauguratu zen data.
- Relax-ataleko iragarkien kopurua nabarmen handitu zen data.
- Relax-atalean lehen aldiz irudiak sartu
ziren data.
Bigarrena.- 2008ko ekainaren 30ean El Correok bidalitako alegazio-idazki bat sartu
zen Berdintasunerako Defentsa Erakundean, beste zenbait gauzaren artean eskatuz
diskriminazioa eragiten duten jarrerak edo
gertakariak eta horien lege-tipifikazioa
identifika ditzala.
Hirugarrena.- 2008ko uztailaren 4an, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak algeazioidazki horri erantzun zion, zehaztuz ikerketa
egitea dakarren gertakaria honako hau dela:
“TUS ANUNCIOS apartado relax deitutako
atalean publizitate-iragarkiak egin, emititu
eta erakustea, emakumeak beren sexuaren
arabera giza duintasun txikiagokoak bezala eta sexu-objektu soil bezala aurkeztuz,
horien kontrako indarkeria hutsalduz edota
indarkeriara bultzatuz”.
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Laugarrena.- 2008ko uztailaren 21ean, El
Correok alegazio berriak aurkeztu zituen
eta Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
2008ko ekainaren 3an eskatutako dokumentazioa aurkeztu zuen. Baina ez zuen aurkeztu
kontratuei buruzko dokumentaziorik ezta publizitate hori kontratatzen zuten partikularrei
buruzko daturik ere.
Bosgarrena.- Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzailearen 2008ko
azaroaren 10eko Ebazpenaren bitartez,
119/2006 Dekretuak arauz ezarritako epea 3
hilabetez luzatzea erabaki zen D/43/2008 espedientea ebazteko, ikerketaren konplexutasunean oinarrituz, hiru ikuspuntutik egin baita
(ekonomikoa, juridikoa eta gizarte-inpaktuari
buruzkoa).
Seigarrena.- 2008ko abenduaren 15ean, eta
119/2006 Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoaren indarrez, El Correoren entzute-tramiteari hasiera eman zitzaion, egindako ikerketa-eginbideetarako sarbidea izateko eta,
komenigarritzat jotzen badu, espedientearen
ebazpenean kontuan izan beharreko alegazioak, dokumentuak edo bestelako elementuak aurkezteko.
Zuzenbideko Oinarriak
Lehenengoa.- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako funtsezko eskubideari dagokionez.
Emakumeen eta gizonen berdintasuna giza
eskubideei buruzko nazioarteko hainbat testutan onartzen den printzipio juridiko unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen
aurkako diskriminazio mota guztiak desagerrarazteari buruzko Konbentzioa (CEDAW)
dago. Konbentzio hori Nazio Batuen Batzar
Nagusiak onartu zuen 1979. urteko abenduan eta Espainiak berretsi 1983. urtean.

216

Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko
funtsezko printzipioa da. Amsterdameko
Ituna indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko
maiatzaren 1etik aurrera, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta emakumeen
eta gizonen arteko desberdintasunak desagerrarazte Batasuneko eta horren kide direnen politika eta ekintza guztietan bildu behar
diren helburuak dira.
1978. urteko Espainiako Konstituzioak 14.
artikulua berdintasun-printzipioari eskaintzen
dio, eta honako hau ezartzen du: “Espainiarrak
legearen arabera berdinak dira, eta ezin da
inolako bereizkeriarik egin, jaiotza, arraza, sexu,
erlijio, iritzi nahiz bestelako inguruabar edo egoera pertsonal zein sozialak aintzat hartuta”.
Emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoak (aurrerantzean 3/2007
Lege Organikoa), honako hau adierazten
du 1. artikuluan: “Emakumeak eta gizonak
berdinak dira giza duintasunean eta berdinak eskubideetan eta betebeharretan. Lege
honen helburua da emakumeen eta gizonen
arteko tratu- eta aukera-berdintasunerako
eskubidea gauzatzea, bereziki emakumearen
diskriminazioa ezabatuz, haren zirkunstantzia
edo izaera edozein izanik ere, bizitzako edozein eremutan, eta bereziki alor politikoan,
zibilean, lanean, ekonomian, eta gizarte- eta
kultura-arloan, Konstituzioaren 9.2 eta 14.
artikuluen garapenean gizarte demokratikoagoa, zuzenagoa eta solidarioagoa lortzeko”.
Era berean, 3/2007 Lege Organikoaren 4.
artikuluak adierazten du emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna
ordenamendu juridikoaren printzipio informatzailea dela, eta, horregatik, arau juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan kontuan
hartuko dela”.

Urteko Txostena 2008
Bestalde, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak
(aurrerantzean, 4/2005 Legea) mekanismo
eta neurri zehatz batzuk planteatzen ditu,
euskal herri-administrazioek eragin handiagoko politikak eta jardunak abiarazi ditzaten
lortzeko, emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunaren fenomenoa –egiturazkoa eta unibertsala– gizartetik desagerrarazteari begira. Mekanismo horien artean
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundea sortu du, sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-egoeren aurrean herritarrak defendatzeko eta Euskal Autonomia
Erkidegoan emakumeen eta gizonen arteko
tratu-berdintasunaren printzipioaren betetzea
sustatzeko organo gisa (63.1 artikulua). Defentsa Erakundearen zereginetako bat ikerketak
egitea da, sexua dela-eta gerta daitezkeen diskriminazio-egoerak –zuzenekoak edo zeharkakoak– argitzeko (64.1, a) artikulua).

zioa eta/edo onartzen diren ordainketa motak;
telefono-zenbakia; eta argazkia hainbat kasutan. Iragarki horietan erakusten eta esakintzen
den produktua emakumeen gorputza da,
zeina gauzatzat hartzen den eta publizitatea
beren ezaugarri fisikoen arabera egiten den,
batez ere beren ipurdiaren eta bularren tamaina aipatuta.

Kasu honetan, Berdidntasunerako Defentsa
Erakundearen eskumena da argitzea ea El
Correok sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa
egiten duen, eguneroko prentsako edizioan
emakumezkoen prostituzio-zerbitzuak argitaratzen baititu prezio bidez eta relax terminoaren
barnean. Horretarako, 2008ko ekaina, uztaila
eta urrian jarritako publizitatea aztertu da.
Bigarrena.- Sexu-zerbitzuen publizitateari dagokionez.
El Correok, prezio bitartez eta relax terminoarekin, emakumezkoen prostituzioko zerbitzuen publizitatea egiten du prezio baten truke,
besteak beste honako datu hauek emanez:
bezeroak lor ditzakeen sexu-prestazioen
ezaugarriak; prostituten adina edo baliokidea
(gazteak / helduak - jovencitas / maduritas);
prostituten deskribapen fisikoa; nazionalitatea;
larruazalaren kolorea edo arraza-jatorria; pre-
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Adierazi behar da Espainian ez dagoela
araudi espezifiko bat sexu-merkataritzaren
publizitateari buruz. Hala eta guztiz ere,
Kongresuko eta Senatuko Emakumearen
Eskubideei eta Aukera-berdintasunari buruzko Batzorde Mistoak sexu-harremanen
iragarkien argitalpena aztertu du Espainiako prostituzioari buruzko “Informe de la
ponencia sobre la prostitución en nuestro
país” izeneko txostenean; txosten hori
2007ko martxoaren 13an onartu zen, eta
bertan adierazten da prentsak prostituzioaren publizitatetik diru-sarrerak jasotzen
dituela, jarduera hori berez ez baitago penalizatuta, bai ordea horretara bultzatzen
duten jokabideak. Eta prostituzioarekiko
zero tolerantzia proposatzen du, uste baitu kasurik gehienetan ez dela norberaren
borondatez egiten, baizik eta pobrezia eta/
edo bazterkeria egoeran dauden emakumeen eta nesken esplotazioarekin zuzenean erlazionatuta dagoela. Ildo horretan,
komunikabideei eskatzen zaie beren kode
deontoligikoen barruan xesu-merkataritzarekin erlazionatutako publizitateari uko
egin diezaiotela, xesu-merkataritzara dedikatzen diren mafia-erakundeen negozioa
eragozteko.
Iragarki horiek ezabatzearen alde hainbat
herritar-elkarte agertu dira, adibidez Andaluziako emakume kazetarien biltzarra
eta emakume progresisten federazioa
(Asamblea andaluza de mujeres periodistas-AAMP, Federación de Mujeres
Progresistas). Era berean, Espainiako
Prentsako Elkarteen Federazioak (Federación de Asociaciones de la Prensa
Española - FAPE), estatu espainiarrean
dauden hainbat elkarte biltzen dituena,
gobernuak aldizkariei egin zien eskaerarekin ados agertzea onartu zuen batzar
orokor batean.
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Urteko Txostena 2008
Estatu espainiarreko prentsa idatziko aldizkari batek bakarrik, 20 minutos deitutako
doako aldizkariak, erantzun du publikoki,
eta sexu-harremanei buruzko iragarkiei
uko egin die, baita Público aldizkari berriak
ere. Gure autonomia erkidegoan, Gara eta
Berria egunkariek lehendik egin zuten hori.
Nazioartean, 2003an, The International
Herald Tribune egunkariak (egoitza Parisen
du eta egunero 185 herrialdetan banatzen
da) iragarri zuen ez zuela prostituzio-iragarkirik argitaratuko, egunkaria editatzen
duen enpresaren “estandar eta balioekin
ez datorrelako bat”. Ildo horretan, bere
harridura azaldu zuen Pearson Taldearen
(The Financial Times eta The Economist
editatzen ditu) zuzendaritza-taldeko kide
eta Recoletos Taldearen kontseilari den
emakume batek, Europa osoan Espainian
bakarrik argitaratzen dituelako prostituzioiragarkiak kalitateko pentsak, diru kopuru
handiak lortzearen truke.
Sexu-zerbitzuak komunikabideen bitartez
salerostea fenomeno berria da gure inguruan. 90ko hamarkadaren erdialdean,
orotoratiko egunkariak iragarki horiek argitaratzen hasi ziren, sailkatutako iragarkiei
buruzko orrialdeetan epigrafe desberdinak
erabiliz. Lehendik erakutsi den irudia bezalakoak urte batzuk igaro ondoren hasi dira
sartzen. Fenomeno hori idatzizko prentsaren zati handi batera hedatu da, eta beraz,
sexu-merkataritzak gaur egun garrantzi
handia du egunkariek publizitatearekin lortutako diru-sarreretan, eztabaida etiko bat
sortuz, iragarki horiek legez kontrako publizitatetzat hartu behar diren edo har daitezkeen eztabaidatuz. 2007. urtean, El Correok
sailkatutako iragarkiengatik jasotako urteko
zenbatekoa 9.266.180€ izan zen, eta horietatik 1.305.788€ harremanetarako iragarkiak argitaratzearen ondoriozko diru-sarrerak

ziren (%14,1). Bestalde, 2008ko lehen seihilekoan sailkatutako iragarki guztiengatik
lortutako diru-sarrerak 4.114,438€-ra iritsi
ziren, eta horietatik 663.792€ relax-iragakiengatik lortu ziren (%16,1). Aldizkari hori
2001eko azaroan hasi zen mota horretako
iragarkietan irudiak sartzen.
Dena dela, gure ordenamendu juridikoak
harremanetarako iragarkien argitalpena
espresuki debekatutako jarduera bat ez
den arren, horrek ez du esan nahi iragarki
horiek gaur egun argitaratzeko erak edo
moduak indarrean dagoen araudia hautsi
ez dezakeenik. Ildo horretan, Konstituzio
Espainolaren 10. artikuluak (“Oinarrizko eskubide eta eginbeharrei” buruzko I. Tituluan) honako hau adierazten du: “Ordena politikoaren eta gizarte-bakearen oinarri dira
gizabanakoaren duintasuna, hari datxezkion eskubide bortxaezinak, nortasunaren
garapen askea, eta legeei eta gainerakoen
eskubideei zor zaien begirunea”.
Justizia-epaitegiek eskubide hori bortxatutzat jo dute, ez prostituzio-iragarkiei lotuta
baizik eta prostituzioari berari lotuta, Lan
Arloko 2. zk.-ko Epaitegiaren 2004ko maiatzaren 7 Epaian (AS\2004\1276) honako hau
adierazten baitzuen: “prostituzioa despenalizatuta dagoen arren, epaitegiek behin
eta berriz adierazten dute prostituzioa genero-indarkeriaren adierazpen eta proiekzio zehatza dela, emakumearen nortasuna
duintasunez garatzeko aukera hasieratik ito
egiten duelako, pertsonaren askatasunari
eta duintasunari eraso egiten diolako, zeina
bereziki babestuta dagoen Konstituzio Espainolaren 1. eta 10. artikuluetan”.
Era berean, Konstituzio Espainolaren 15.
artikuluak inolako tratu iraingarririk ez jasotzeko eskubidea biltzen du, honako hau
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adierazten baitu: “guztiek bizitza eta osotasun ﬁsiko nahiz moralerako eskubidea dute,
eta ezin da inoiz torturarik egin, ez eta zigor
edo tratu jasanezin edo apalesgarririk ere”.
Eskubide horien babesak adierazpen-askatasunarekiko muga bat dakar, Konstituzio Espainolaren 20.4 artikuluan bilduta
dagoena, zeinaren indarrez: “askatasun
horien guztien mugak dira titulu honetan
zein eskubide aitortu eta eskubideoi zor
zaien begirunea, horiek garatzeko emandako lege-manuak eta, batez ere, ohorerako,
bizitza pribaturako eta norberaren irudirako
eskubideak, bai eta gazteak eta haurrak
babesteko eskubidea ere”.
Batzorde Mistoak 2007ko martxoaren 13an
egindako bilkuran onartutako “Ponencia sobre la prostitución en nuestro país (154/9)”
izeneko txostenean eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak landutako
“Euskal Autonomia Erkidegoko prostituzioari buruzko gogoeta estrategikoan” (2007ko
abendua) bildutako gomendioak, gizartekomunikabideei egindako gomendiotzat
aurkezten dira, beren kode deontologikoen
esparruan sexu-merkataritzarekin erlazionatutako publizitateari uko egiteko aukera
azter dezaten.
Lehendik adierazitako terminotan harremanetarako iragarki kopuru handia egunero
hedatzen duenez, argi uzten du El Correok
ez dituela gomendio horiek orain arte kontuan hartu, ez diolako uko egin mota horretako iragarkiak argitaratzeari.
Hirugarrena.- Komunikabideek desberdintasuna eta mendekotasuna iraunarazten
duten genero-rolen eta -estereotipoen
transmisioan duten zereginari lotuta.
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Komunikabideetako genero-analisiari buruzko azterlanek estatistikoki argi uzten
dute gizonak gehiago agertzen direla informazio-espazioetan: egunkarietan gehien
agertzen eta errepikatzen diren irudietan
bikoteak edo gizon-taldeak agertzen dira,
barrez edo bostekoa emanez akordioak
edo itunak egin ondoren politikaren, negozioen edo kirolaren alorrean; emakumeek,
emaitzarik onenetan, izen propioarekin egiten diren aipamenen %18 lortzen dute; eta
emakumeen ordezkaritza handiegia dago
(%12, eta gizonezkoak %2,5) delituen, istripuen edo katastrofeen biktima gisa. El Correoren edizioetan ez da aldaketarik aurkitu
aipatu den gai horri dagokionez. Zuzendaritza-taldean emakumeen ordezkaritzarik
eza (25 gizon eta 4 emakume) zuzenean
lotuta egon daiteke emaitza horiekin.
Era berean, komunikabide horrek egunero
publizitatzen dituen sexu-harremenei buruzko iragarki gehienak emakumeenak dira,
eta horien eskubideengan zuzeneko eragina
dute, batez ere prostituzio-zerbitzu horien publizitatea egiteko modua kontuan izanik: irudi
eta deskribapen negatiboak eta iraingarriak.

Urteko Txostena 2008
Harremanetarako iragarkiek emakumeak
desberdinak baina osagarriak diren bi roli
lotuta aurkezten ditu, biak haien duintasunaren aurkakoak; bat mendekotasunekoa,
bere lehentasun bakarra edozein unetan
gizonentzat eta haien gogobetetasunarentzat eskuragarri egotea (“soy una nena cariñosa y complaciente”, “sumisa esclava”,
“francés con nata y todo lo que tú quieras”,
“me muevo como una pantera y ronroneo
como una dulce gatita”), eta beste bat laidogarria eta umiliagarria, emakume horiek
eskaintzen duten sexua eta plazerra hainbat adjektibo umiliagarriri lotuta agertzen
baita: “golfas”, “viciosas”, “guarras”, “chica
fácil”, “calientes” eta abar. (“golfísima en la
cama”, “alta, delgada, viciosilla”, “superguarra en la cama”).
CEDAW konbentzioak diskriminaziotzat
jotzen du “sexuan oinarritutako bereizkeria,
bazterkeria edo murrizketa oro (...) politika,
ekonomia, gizartea eta politikaren arloan
eta arlo zibilean edo beste edozein arlotan”.
Nazio Batuen Konbentzio horren zereginetako bat da giza eskubideen kontzeptuaren
interpretazioa zabaltzea, emakumeek beren
funtsezko eskubideak erabiltzearen murrizketan kulturak eta tradizioak bete duten
papera formalki onartzearen bitartez. Kultura eta tradizioa hainbat estereotipo, ohitura eta arautan adierazten dira, eta horiek
emakumeen berdintasunerako bidean dauden muga juridiko, politiko eta ekonomiko
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asko sortzen dituzte. Erlazio hori onartuz,
CEDAWren hitzaurrean honako hau adierazten da: “gizonaren eta emakumearen
arteko erabateko berdintasuna lortzeko
beharrezkoa da gizonak nahiz emakumeak
gizartean eta familian betetzen duten paper tradizionala aldatzea”. Ondorioz, parte
hartzen duten Estatuek gizonen eta emakumeen jarrerako eredu soziokulturalak
aldatzen lagundu behar dute “sexuetako
baten gehiagotasunaren edo gutxiagotasunaren ideian edo gizonen eta emakumeen
funtzio estereotipatuetan oinarrituta dauden aurreiritziak eta ohiturazko eta beste
edozein motatako praktikak ezabatzeko” (5.
artikulua).
Nazio Batuek 1985ean nairobin egin zuten
emakumeen aurrerapenerako Konferentziak, beste hainbat estrategiaren artean definitzen du komunikabideek funtsezko zeregina dutela emakumeen estatusak aurrera
egin dezan, eta komunikabide desberdinetan emakumeen irudikapen estereotipatu
eta esplotatzaileak ezabatzeko deia egiten
du, publizitate-iragarkiak barnean hartuz.
1990. urtean, Nairobiko Estrategien Lehen
Txostenean eta ebaluazioan onartu zen komunikabideetan irudi estereotipatuak iraunarazteak, bereziki gizonezkoen eta emakumezkoen rol tradizionalen goraipamenak,
emakumeen berdintasunerako aurrerapena
atzeratzen zuela, statu quo desberdinerako
justifikazioa ematen zuelako. 1995. urtean,
Nairobiko Estrategien Bigarren Txostenean
eta ebaluazioan adierazten da, besteak
beste, komunikabideak gutxi erabiltzen direla emakumeek gizarteari egiten dizkioten
ekarpen positiboak bultzatzeko. Eta adierazten duenez, komunikabideek eraikitako
emakumeen irudiak ez badira ateratzen
patriarkatuak istorian zehar esleitu dien
zeregin estu eta mugatuetatik -ama, emaz-
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te eta sexu-objektu gisa-, ezinezkoa da
gizarteak bere kultura-esanahiak aldatzea
eta menpekoak izatea ez den beste estatus
bat lortzea emakumeek. Dokumentu horrek
garai hartan dagoeneko hedabideak aipatzen zituen 1995ean Beijing-en egin zen IV.
Konferentzian onartutako Ekintza Planaren
hamabi area estrategikoen artean.
1995eko Beijineg-eko Ekintza Planak honako
hau adierazi zuen: “nabarmena da informazio-bideetan generoaren auziari arretarik ez
zaiola eskaintzen, generoan oinarritutako estereotipoekin jarraitzen dutelako (...) ez dute
eskaintzen emakumeen bizi-estilo desberdinen eta bilakatze-prozesuan dagoen mundu
honetan gizarteari egiten dioten ekarpenaren
irudi orekatua”. Eta adierazten du hartu beharreko neurrietako bat dela “hedabideetan
aurkezten diren estereotipo sexistak emakumearentzat diskriminatzaileak, iraingarriak
eta mingarriak direla bultzatzea”.
Gai horretan sakonduz, 1995ean Beijing-en
Emakumeek aurrerapuaso bat emateko Nazio Batuen IV. Mundu mailako Konferentzian
parte hartu zuten 185 estatuek adostutako
Ekintza Plataformak, adierazten du bultzatu
behar dela emakumeen ordezkaritza orekatua eta estereotipatu gabea. Helburu estrategikoen artean ezartzen du komunikabideen
jarduna, eta adosten du “komunikabideetan
emakumearen irudi negatibo eta iraingarrien
etengabeko proiekzioa ezabatu egin behar
dela”, hartu beharreko neurrien artean honako hau adieraziz: “hedabideei eskatzea emakumea ez dezatela aurkeztu maila txikiagoko
izaki gisa eta ez dezatela esplotatu sexu-objektu eta kontsumo-ondasun gisa, baizik eta
aurkez dezatela gizaki sortzaile gisa, garapen-prozesuaren eragile nagusi, bultzatzaile
eta onuradun gisa”.

Urteko Txostena 2008
Era berean, Europar Batasunak kausa-efektu erlazio bat ezarri du komunikabideetako
emakumeen sarbide eta sustapenaren eta
komunikabideetako produktuetan emakumeen irudi zabalagoa eta ez hain estereotipatuaren artean.
Europar Batasuneko Kontseiluaren eta Estatu
kideetako Gobernuen Ordezkarien 1995eko
urriaren 5eko Ebazpenak, publizitatean eta
komunikabideetan egiten den emakumeen
eta gizonen irudiaren tratamenduari buruzkoak, adierazten du publizitatean eta komunikabideetan sexuari lotutako estereotipoak
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunari lotutako jarreretan eragina duten desberdintasunen faktoreetako bat direla, eta
“publizitateak eta komunikabideek ekarpen
handia egin dezakete gizartean jarrerak alda
daitezen, emakumeen eta gizonen funtzioen
eta gaitasunen aniztasuna islatuz, gizarte-bizitzaren alderdi guztietan parte hartuz, eta
familiako, laneko eta gizarteko erantzukizunak emakumeen eta gizonen artean modu
orekatuagoan banatuz” eta “komunikabideek
eta publizitate-bideek ezin diote erasorik egin
giza duintasunaren errespetuari, eta ezin dute
barnean hartu sexu-arrazoiengatiko elementu diskriminatzailerik”.
“Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko estrategia marko komunitario baterantz” deitutako V. Ekintza
Programa europarrak (2001-2005), honako hau adierazten du: “Emakumearen
irudi negatiboa edo estereotipatua iraunarazterakoan, bereziki komunikabideetan eta informazio- eta entretenimendukanal informatizatuetan, publizitatean eta
hezkuntza-materialean, ez da eskaintzen
ari emakumeen eta gizonen rol desberdinen irudi zehatza ezta errealista ere,
ezta aldatzen ari den mundu honi egiten

dizkioten ekarpenena ere” eta horregatik
honako hau adierazten du: ”beren adierazpen-askatasunaren kaltetan izan gabe,
eta iritzi-sortzaile eta balioak modelatzeko
tresna diren heinean, komunikabideek eta
kulturaren industriak jendearen pertzepzioan estereotipo sexistak aldatzen eta
gizonen eta emakumeen irudi objektiboa
aurkezten lagundu behar dute”.
Emakumeen eta gizonen arteko berditasunerako lan-planak (2006-2010) estereotipo
sexistak ezabatu nahi ditu hezkuntzan,
prestakuntza eta kulturan, lan-merkatuan
eta komunikabideetan.
Aukera-berdintasunerako Plan Estrategikoak (2008-2011) adierazten du emakumeen
irudi soziala sozializazio-prozesuan bere
nortasunaren eraikuntzari zuzenean lotuta
dagoela, eta prozesu horrek diferentzia
handiak ezartzen ditu emakumeen eta
gizonen artean. Hezkuntza ez-formalak
funtsezko zeregina jokatzen du kultura sexistaren garapenean. Gizarte-antolaketak
eta bere irudikapenek oraindik ere eredu
androzentrikoari erantzuten diote, non sexu
bakoitzari funtzio desberdinak esleitzeak
gizarte-errealitatea zatitzeaz gain, hura
hierarkizatu egiten duen, balio txikiagoa
emanez femeninoari, maskulinoarekin konparatuz gero.
Ildo horretan doa 3/2007 Lege Organikoa,
eta erkidegoko legeriaren esparruan 4/2005
Legea, zeinak emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloan euskal botere publikoen jarduna arautu eta orientatu behar
duten printzipio nagusien artean honako
hau adierazten duen: “emakumeen eta
gizonen arteko desberdintasunaren oinarri
diren sexuaren araberako rol eta estereotipoak ezabatzea”.
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Laugarrena.- Haurren eta gazteen eskubideen babesari dagokionez.
El Correo Araban eta Bizkaian gehien saltzen den egunkaria da. Egunkari “serioa”
deitzen diren horietakoa da, berri politikoak,
ekonomikoak, estatukoak eta nazioartekoak biltzen dituena, eta horregatik adinekoei
eta adingabeei saltzen zaie, etxe, ikastetxe,
liburutegi eta unibertsitate guztietan sartzen da, eta herritar orok du eskura.
Sexu-harremanen publizitate-jardueraren
bitartez, El Correok prostituzioaren ohiko
eta eguneroko hutsaltzea aurkezten du,
eragin hirukoitzarekin: batetik, pertsonen
sexuaren araberako estereotipoen transmisioa, adierazi den bezala; adingabeak (adibidea: 14 eta 17 urte bitarteko neska) prostituziora bideratzea edo, gutxienez, kontuan
hartzea balizko aukera bat bezala, bestetik;
eta gizartean prostituzioa onartzeko eta
orokortzeko iritzi-egoera normalizatzea, ez
soilik helduen prostituzioa baizik eta 18tik
21 urtera bitartekoena ere, bitartekarien
interes ekonomikoen eta bezeroaren/ prostituitzailearen satisfaziorako.
Era berean adierazi behar da iragarki horiek
eragin negatiboa dutela gazteen sexu-heziketan, iragarki horiek bultzatzen eta sustatzen dituztelako menderatzeko/mendean
jartzeko harremanak eta babesik gabeko
harremanak, “kondoi gabe”, “ezer gabe”
egindakoak, prestazio osagarri eta erakarpen gisa balizko kontsumitzaileentzat,
sexu-transmisioko gaixotasunak eta nahi
ez diren haurdunaldiak handitzeko arriskua
ekarriz, osasun publikoaren eremuan zuzeneko eragina izanik, eta Europako nahiz
Estatuko prebentzio-politikei jaramonik
egin gabe.
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Adingabeen babesa indartuta geratzen da
adingabea juridikoki babesteko eta Kode
Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea aldatzen dituen urtarrilaren 15eko 1/1996 lege
Organikoaren bidez, zeinak 5. artikuluko 1.
idatz-zatian honako hau adierazten duen: “1.
Adingabeek eskubidea dute beren garapenerako egokia den informazioa bilatu, jaso
eta erabiltzeko. 2. Guraso edo tutoreek eta
botere publikoek zainduko dute adingabeek
jasotzen duten informazioa egiazkoa eta anitza dela eta konstituzioko printzipioak errespetatzen dituela”. Ildo horretan, administrazio
publikoek zainduko dute komunikabideek,
adingabeei zuzendutako mezuetan, berdintasuna, elkartasuna eta besteekiko errespetua sustatzen dutela, indarkeriako irudiak eta
pertsonen arteko harremanetan esplotazioa
edota tratu iraingarria edo sexista islatzea
saihesten dutela.

Urteko Txostena 2008
Eskubide horietako bakoitzaren babesak adierazpen-askatasunarekiko muga
bat dakar, Konstituzio Espainolaren 20.4
artikuluan bilduta dagoena, zeinaren indarrez: “askatasun horien guztien mugak
dira titulu honetan zein eskubide aitortu
eta eskubideoi zor zaien begirunea, horiek garatzeko emandako lege-manuak eta,
batez ere, ohorerako, bizitza pribaturako
eta norberaren irudirako eskubideak, bai
eta gazteak eta haurrak babesteko eskubidea ere”.
Bosgarrena.- Publizitatean emakumeak sexu-objektu gisa aurkezteari dagokionez.
El Correoren “Tusanuncios” atalak hainbat
epigraferen arabera antolatutako publizitatea aurkezten du, esate baterako: inmobiliaria-motor-venta de vehículos-relax,
argazkiak barne, batez ere etxeen argazkiak Inmobiliarias epigrafean, autoenak
motorraren epigrafean eta emakumeen argazkiak relax-epigrafean. Horrela, salerosketaren ideiak garrantzia lortzen du, sekzio
horretako argazkiei eta izenburuei lotuta,
“contactos” epigrafeko iragarkiak kontsumitzaileen eskura dagoen bazar handi bat
bezala aurkeztuz, non emakumeak salmenta-objektu gisa agertzen diren.
El Correon argitaratutako harremanetarako
iragarkiak, hirugarren zuzenbideko oinarrian
adierazi den bezala, mendean jartzen den
eta atsegin ematen duen emakumearen rol
estereotipatua sustatzen eta bultzatzen duten iragarkiak dira, eta era berean emakumeen sexualitatea adjektibo gutxiesgarriei
lotuta agertzen da, adibidez golfa, viciosa
edo guarra adjektiboak. Publizitateak hutsaltzen eta zabaltzen dituen estereotipo
horiek emakumeen aurkako indakeria fisiko
eta/edo psikikoko portaerak ekar ditzakete,

menderapeneko gizarte-eredu tradizional
baten esparruan beren borondatepean jarri
nahi dituzten gizonen eskutik.
Ildo horretan, azaroaren 11ko Publizitateari
buruzko 34/1988 Lege Orokorraren ikuspuntutik, argitaratzen diren prostituzio-iragarkiak legez kontrako publizitatearentzat
estipulatuta dagoenean erortzen dira. Lege
horren 3 a) artikuluak legez kontrakotzat
jotzen du “pertsonaren duintasunari eraso
egiten dion edo Konstituzioan onartutako
balioak eta eskubideak, bereziki 18. artikuluak eta 20. artikuluko laugarren idatz-zatiak
aipatzen dituenak, urratzen dituen publizitatea”, izan ere, “iragarki horiek emakumea
modu laidogarrian aurkezten baitute, haien
gorputza edo gorputzaren atalak partikularki eta zuzenean erabiliz sustatu nahi
den produktuaz aske dagoen objektu soila
bezala, edota emakumearen irudia gure ordenamenduaren oinarriak urratzen dituzten
portaera estereotipatuei lotuta aurkezten
duelako, genero-indarkeriaren aurkako
babes integraleko neurriei buruzko lege organikoak aipatzen duen indarkeria sortzen
lagunduz”.
Aztertutako bi publizitate-iragarkiek, era
berean, 4/2005 Legeak gizarte-komunikabideei eta publizitateari buruzko 26. artikuluan ezarritako bi debekuak urratzen dituzte: “1. Hedabideetako batek ere ezin izango
du adierazi, bere jarduna Euskal Autonomia
Erkidegoaren baitakoa baldin bada, pertsonek, sexu batekoak edo bestekoak
izateagatik, giza duintasun gutxiago edo
gehiago dutela, ez eta objektu sexual soilak
direla ere. Orobat, ezingo zaie zabalkundea
eman emakumeen aurkako indarkeria justiﬁkatu, horri garrantzia kendu edo horretara
bultzatzen duten edukiei. 2. Debeku da
pertsonek, sexu batekoak edo bestekoak
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izateagatik, giza duintasun gutxiago edo
gehiago dutela edo sexu-objektu soilak
direla adierazten duen publizitate-iragarki oro egin, eman edo erakustea, eta
baita emakumeen aurkako indarkeria
justifikatu, horri garrantzia kendu edo
horretara bultzatzen duen oro ere”.
Batetik, emakumeak aurkezten diren modua
kontuan izanik, horiek objektu sexual soil
bihurtzen dira. Iragarki horietan, erakusten
eta eskaintzen den produktua emakumeen
gorputza da, gauza gisa tratatzen dena eta
batez ere sexu-ezaugarrien edo horien tamainaren arabera iragartzen dena: “culito
tragón, “150 tetas”, “grandísimos pezones”,
horrek guztiak emakumea, iragarkietan erabilitako terminoen arabera, “oso emakume”
bihurtuz. Publizitate horrekin eskaintzen zaio
balizko kontsumitzaileari nahi dituen sexuharremanak izateko aukera, modu horretan
emakumea sexu-objektu soil bihurtuz.
Bestalde, emakumearen aurkako hutsaltzea
eta indarkeriarako bultzatzea gauzatuz, indarkeria terminoa zentzu zabalean ulertuz,
izan ere, aipatu 4/2005 Legearen 50. artikuluaren arabera, “sexuaren ziozko edozein
ekintza bortitz joko da emakumeen aurkako
indarkeriatzat, baldin eta ekintza horrek
emakumeari kalte ﬁsiko, sexual edo psikologikoa edo sufrimendua ekartzen badio
edo ekar badiezaioke. Jokaera horien artean
sartuko dira emakumea ekintza horiek egitearekin mehatxatzea, hertsapenak egitea
edo askatasuna arbitrarioki kentzea, bizitza
publikoan edo pribatuan”.

Izan ere, iragarkiak irakurtzerakoan ikus
daiteke “emakumeak modu laidogarrian”
aurkezten dituztela, “beren irudia gure ordenamenduaren oinarriak urratzen dituz-
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ezin du saihestu iragarki batzuek argitaratzeagatiko erantzukizuna; are gehiago iragarki
horiek, ebazpen honen oinarri juridikoetan
azaldu den bezala, gaur egun argitaratzen diren modua kontuan izanik (testuen edukia eta
argazkiak) gure ordenamendu juridikoaren
aginduekin gatazkan sartzen badira.

ten portaera estereotipatuei lotuta aurkezten duelako”, eta Legeak esaten duen
bezala, “genero-indarkeriaren aurkako
babes integraleko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak
aipatzen duen indarkeria sortzen” lagunduz.
Azkenik, berdintasunari eta publizitateari dagokionez, 3/2007 Lege Organikoaren 41. artikuluak honako hau dio: “Lege honen arabera
jokabide diskriminatzailea dakarren publizitatea legez kanpoko publizitatetzat joko da,
publizitateari eta publizitate eta komunikazio
instituzionalari buruzko legerian aurreikusitakoaren arabera”.
Seigarrena.- El Correoren erantzukizunaren
nondik norakoari dagokionez.
El Correok argitaratzen diren iragarkien idazkuntzan edo diseinuan ez duela zuzenean
parte hartzen eta bitartekari soila dela adieraziko balu ere, gure ustez El Correok Defentsa
Erakunde honi bidalitako 2008rako kontratazio-baldintzen 4. klausularen indarrez “El Correok bere gain hartzen du iragarkiak argitaratzeko eskubidea”, eta beraz azken instantzian

Ildo horretan, 4/2005 Legearen 26.3 artikuluak honako hau edierazten du: “Gizarte-komunikabideek, beren programazioak
egiteko orduan, ez dute hizkera sexistarik
erabili behar, eta emakumeen parte-hartze
aktiboa eta sexu bien presentzia orekatua
eta askotariko irudia bermatu behar dute,
edertasun-kanonetatik eta sexu bakoitzak
bizitzako arloetan betetzen dituen eginkizunei buruzko estereotipo sexistetatik
aparte, eta bereziki zaindu behar dituzte
ume zein gazteentzako edukiak. Bestalde,
emakumeek sustatutako edo emakumeek
zuzendutako jarduera politiko, sozial eta
kulturalen zabalkundea bermatu behar
dute, gizonekiko berdintasunean, eta orobat emakumeak ahalduntzeko lagungarri
diren jarduerak ere”.
Bestalde, 3/2007 Lege organikoak, 39. artikuluan, adierazten du titulartasun pribatuko
gizarte-komunikabide guztiek emakumeen
eta gizonen arteko berdintasuna errespetatu
behar dutela nahitaez, edozein diskriminaziomodu saihestuz, eta Administrazio Publikoek
autoerregulazio-erabakiak sustatu behar
dituztela emakumeen eta gizonen ebardintasunaren arloko legeria betetzen laguntzeko,
komunikabide horietan garatzen diren salmenta- eta publizitate-jarduerak barne.
Ebazpena
Lehenengoa.- D/43/2008 zk. ikerketa-es-
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pedientean egindako jardunen indarrez,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
defendatzailearen ustez El Correok sexuarrazoiengatiko diskriminazioa egiten du harremanetarako iragarkietan eguneroko prentsako edizioetan, emakumeak sexu-objektu
soil gisa aurkezten dituelako eta emakumearen irudia gure ordenamendu juridikoa urratzen duten mendean jartzeko eta azpiratzeko
portaera estereotipatuei lotuta erabiltzen
duelako.

ENGATIKO DISKRIMINAZIOA EGITEN
DUELA EGUNEROKO PRENTSAKO HARREMANETARAKO IRAGARKIETAN.

Bigarrena.- Errealitate horren aurrean, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak honako gomendio hauek eman dizkio El
Correori:

Aurrekariak

1.Besteen prostituzioaren bitartekariek egindako iragarkien argitaratzea bertan behera
uztea, eta edozein kasutan, emakumeak
sexu-objektu soil gisa aurkezten dituztenak, emakumeen funtzio estereotipatuak
indartzen dituztenak, baita emakumeen
irudi laidogarri edo iraingarriak ere, ez argitaratzea.
2.Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan autoerregulatzeko kode
bat lantzea, jendearen pertzepzioan estereotipo sexistak aldatzen eta gizonen eta
emakumeen irudi objektibo bat aurkezten
laguntzeko, arreta berezia eskainiz publizitateari eta, horren barruan, sexu-harremanetarako publizitatearen trataerari.
D/44/2008 Eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA; HORREN BIDEZ, ADIERAZTEN DA DIARIO DE NOTICIAS DE
ÁLAVA EGUNKARIAK SEXU ARRAZOI-
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Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
defendatzaileak, 4/2005 Legearen (martxoaren 2ko EHAA) 72. artikuluak eta 119/2006
Dekretuaren 18. artikuluak ematen dizkioten ahalmenen indarrez, honako ebazpen
hau eman du, ondoren adierazten diren
aurrekarietan oinarrituz:

Lehenengoa.- 2008ko maiatzaren 23an,
Diario de Noticias de Álavan egunero argitaratzen diren relax-ataleko iragarkiei
dagokienez sexu-arrazoiengatiko ustezko
diskriminazioa ikertzeko prozedura ofizioz
irekitzea erabaki zen. Ondoren, 2008ko
ekainaren 3an, ikerketarako interesgarriak
ziren hainbat alderdiri buruzko informazioa
eskatu zen:
1.Diru-sarrerak: oro har sailkatutako iragarkiengatik jasotako diru-sarreren xehetasuna, baita bereziki relax-ataleko iragarkiengatik jasotako diru-sarrerena ere.
2.Tiradaren eta aurrekontuaren kontrola:
saldutako aleen kopurua eta aldizkariaren aurrekontua, adierazi diren aldietan
(2007-2008).
3.Relax-ataleko iragarkien tarifak.
4.Iragarleen identifikazioa:
- Iragarkientzat oro har eta relaxeko sailkatuentzat partikularki kontratuak baldin
badaude, kontratu-eredu bakoitzaren
kopia bat bidaltzea.
- Kontratazioaz zuzenean aldizkaria arduratzen bada, adierazi arduradunen
lokalizazioa-zentralizazioa.
- Relax-ataleko iragarkien kontratazioaz
arduratzen dena ez bada aldizkaria zu-
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zenean, identifikatu behar da horretaz
arduratzen den enpresa, halakorik balego, eta adieraz ezazu eta aurkez ezazu
aldizkaria balizko enpresa komertzialarekin lotzen duen kontratua.
- Iragarleen kontratuen sailkapena baldin
badago, pertsona fisikoa eta/edo juridikoa direlako (partikularra/enpresa/
klubak), adieraz ezazu eta aurkez itzazu
kontratu-ereduak.
- Xehatu ezazu relax-ataleko iragarkien
azken bi urteotako bolumen eta balio
ekonomikoa, iragarlearen izaera juridikoaren arabera banatuta.
- Relax eta sexuari lotutako iragarki sailkatuei dagokienez 2007. eta 2008. urteetan oro har enpresekin, klubekin eta
pertsona juridikoekin egindako kontratuak aurkez itzazu.
5.Relax-sexuko sailkatuen abiapuntua.
- Relax-atala inauguratu zen data.
- Relax-ataleko iragarkien kopurua nabarmen handitu zen data.
- Relax-atalean lehen aldiz irudiak sartu
ziren data.
Bigarrena.- 2008ko uztailaren 3an, Diario
Noticias de Álavak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak 2008ko ekainaren 3an eskatutako dokumentazioa aurkeztu zuen. Baina ez zuen
aurkeztu kontratuei buruzko dokumentaziorik ezta publizitate hori kontratatzen zuten
partikularrei buruzko daturik ere.
Hirugarrena.- Berdintasunerako defendatzailearen 2008ko azaroaren 10eko Ebazpenaren bitartez, 119/2006 Dekretuak arauz
ezarritako epea 3 hilabetez luzatzea erabaki zen D/44/2008 espedientea ebazteko,
ikerketaren konplexutasunean oinarrituz,
hiru ikuspuntutik egin baita (ekonomikoa,
juridikoa eta gizarte-inpaktuari buruzkoa).

Laugarrena.- 2008ko abenduaren 16an,
eta 119/2006 Dekretuaren 17. artikuluan
ezarritakoaren indarrez, Diario de Noticias
de Álavaren entzute-tramiteari hasiera eman
zitzaion, egindako ikerketa-eginbideetarako
sarbidea izateko eta, komenigarritzat jotzen
badu, espedientearen ebazpenean kontuan
izan beharreko alegazioak, dokumentuak
edo bestelako elementuak aurkezteko.
Zuzenbideko Oinarriak
Lehenengoa.- Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako funtsezko eskubideari
dagokionez.
Emakumeen eta gizonen berdintasuna
giza eskubideei buruzko nazioarteko
hainbat testutan onartzen den printzipio
juridiko unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio
mota guztiak desagerrarazteari buruzko
Konbentzioa (CEDAW) dago. Konbentzio
hori Nazio Batuen Batzar Nagusiak onartu zuen 1979. urteko abenduan eta Espainiak berretsi 1983. urtean.
Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko funtsezko printzipioa da. Amsterdameko Ituna indarrean jarri zenetik,
hots, 1999ko maiatzaren 1etik aurrera,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunak desagerrarazte Batasuneko eta horren kide direnen politika
eta ekintza guztietan bildu behar diren
helburuak dira.
1978. urteko Konstituzio Espainolak 14. artikulua berdintasun-printzipioari eskaintzen dio, eta
honako hau ezartzen du: “Espainiarrak legearen arabera berdinak dira, eta ezin da inolako
bereizkeriarik egin, jaiotza, arraza, sexu, erlijio,
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iritzi nahiz bestelako inguruabar edo egoera
pertsonal zein sozialak aintzat hartuta”.
Emakumeen eta gizonen arteko egiazko
berdintasunari buruzko martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoak (aurrerantzean
3/2007 Lege Organikoa), honako hau
adierazten du 1. artikuluan: “Emakumeak eta gizonak berdinak dira giza duintasunean eta berdinak eskubideetan eta
betebeharretan. Lege honen helburua
da emakumeen eta gizonen arteko tratueta aukera-berdintasunerako eskubidea
gauzatzea, bereziki emakumearen diskriminazioa ezabatuz, haren zirkunstantzia
edo izaera edozein izanik ere, bizitzako
edozein eremutan, eta bereziki alor politikoan, zibilean, lanean, ekonomian, eta gizarte- eta kultura-arloan, Konstituzioaren
9.2 eta 14. artikuluen garapenean gizarte
demokratikoagoa, zuzenagoa eta solidarioagoa lortzeko”.
Era berean, 3/2007 Lege Organikoaren 4.
artikuluak adierazten du emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu juridikoaren printzipio
informatzailea dela, eta, horregatik, arau
juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan
kontuan hartuko dela”.
Bestalde, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak (aurrerantzean, 4/2005 Legea) mekanismo eta
neurri zehatz batzuk planteatzen ditu, euskal
herri-administrazioek eragin handiagoko politikak eta jardunak abiarazi ditzaten lortzeko,
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren fenomenoa –egiturazkoa eta unibertsala– gizartetik desagerrarazteari begira.
Mekanismo horien artean Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea sortu du, sexu-arrazoiengatiko diskri-
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minazio-egoeren aurrean herritarrak defendatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan
emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioaren betetzea sustatzeko
organo gisa (63.1 artikulua). Defentsa Erakundearen zereginetako bat ikerketak egitea da,
sexua dela-eta gerta daitezkeen diskriminazio-egoerak -zuzenekoak edo zeharkakoakargitzeko [64.1, a) artikulua].
Kasu honetan, Defentsa Erakundearen eskumena da argitzea ea Diario de Noticias de
Álavak sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa
egiten duen, eguneroko prentsako edizioan
emakumezkoen prostituzio-zerbitzuak argitaratzen baititu prezio baten truke eta relax terminoarekin. Horretarako, 2008ko uztaila, urria eta
azaroan jarritako publizitatea aztertu da.
Bigarrena.- Sexu-zerbitzuen
dagokionez.

publizitateari

Diario de Noticias de Álavak, prezio bitartez
eta relax terminoarekin, emakumezkoen
prostituzioko zerbitzuen publizitatea egiten du
prezio baten truke, besteak beste honako datu
hauek emanez: bezeroak lor ditzakeen sexuprestazioen ezaugarriak; prostituten adina edo
adinaren baliokidea (gazteak / helduak - jovencitas / maduritas); prostituten deskribapen
fisikoa; nazionalitatea; larruazalaren kolorea
edo arraza-jatorria; prezioa eta/edo onartzen
diren ordainketa motak; telefono-zenbakia;
eta argazkia hainbat kasutan. Iragarki horietan
erakusten eta eskaintzen den produktua emakumeen gorputza da, zeina gauzatzat hartzen
den eta publizitatea beren ezaugarri fisikoen
arabera egiten den, batez ere beren ipurdiaren
eta bularren tamaina aipatuta.
Adierazi behar da Espainian ez dagoela
araudi espezifiko bat sexu-merkataritzaren
publizitateari buruz. Hala eta guztiz ere,
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Kongresuko eta Senatuko Emakumearen
Eskubideei eta Aukera-berdintasunari buruzko Batzorde Mistoak sexu-harremanen
iragarkien argitalpena aztertu du Espainiako prostituzioari buruzko “Informe de la
ponencia sobre la prostitución en nuestro
país” izeneko txostenean; txosten hori
2007ko martxoaren 13an onartu zen, eta
bertan adierazten da prentsak prostituzioaren publizitatetik diru-sarrerak jasotzen
dituela, jarduera hori berez ez baitago penalizatuta, bai ordea horretara bultzatzen
duten jokabideak. Eta prostituzioarekiko
zero tolerantzia proposatzen du, uste baitu kasurik gehienetan ez dela norberaren
borondatez egiten, baizik eta pobrezia eta/
edo bazterkeria egoeran dauden emakumeen eta nesken esplotazioarekin zuzenean erlazionatuta dagoela. Ildo horretan,
komunikabideei eskatzen zaie beren kode
deontologikoen barruan sexu-merkataritzarekin erlazionatutako publizitateari uko
egin diezaiotela, sexu-merkataritzara dedikatzen diren mafia-erakundeen negozioa
eragozteko.
Iragarki horiek ezabatzearen alde hainbat
herritar-elkarte agertu dira, adibidez Anda-

luziako emakume kazetarien biltzarra eta
emakume progresisten federazioa (Asamblea Andaluza de Mujeres Periodistas-AAMP, Federación de Mujeres Progresistas).
Era berean, Espainiako Prentsako Elkarteen
Federazioak (Federación de Asociaciones
de la Prensa Española - FAPE), estatu espainiarrean dauden hainbat elkarte biltzen
dituena, gobernuak aldizkariei egin zien
eskaerarekin ados agertzea onartu zuen
batzar orokor batean.
Estatu espainiarreko prentsa idatziko aldizkari batek bakarrik, 20 minutos deitutako
doako aldizkariak, erantzun du publikoki,
eta sexu-harremanei buruzko iragarkiei
uko egin die, baita Público aldizkari berriak
ere. Gure autonomia erkidegoan, Gara eta
Berria egunkariek lehendik egin zuten hori.
Nazioartean, 2003an, The International
Herald Tribune egunkariak (egoitza Parisen
du eta egunero 185 herrialdetan banatzen
da) iragarri zuen ez zuela prostituzio-iragarkirik argitaratuko, egunkaria editatzen
duen enpresaren “estandar eta balioekin
ez datorrelako bat”. Ildo horretan, bere
harridura azaldu zuen Pearson Taldearen
(The Financial Times eta The Economist
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editatzen ditu) zuzendaritza-taldeko kide
eta Recoletos Taldearen kontseilari den
emakume batek, Europa osoan Espainian
bakarrik argitaratzen dituelako prostituzioiragarkiak kalitateko prentsak, diru kopuru
handiak lortzearen truke.
Sexu-zerbitzuak komunikabideen bitartez
salerostea fenomeno berria da gure inguruan. 90eko hamarkadaren erdialdean, orotariko egunkariak iragarki horiek argitaratzen
hasi ziren, sailkatutako iragarkiei buruzko
orrialdeetan epigrafe desberdinak erabiliz.
Lehendik erakutsi den irudia bezalakoak
urte batzuk igaro ondoren hasi dira sartzen.
Fenomeno hori idatzizko prentsaren zati
handi batera hedatu da, eta beraz, sexumerkataritzak gaur egun garrantzi handia
du egunkariek publizitatearekin lortutako
diru-sarreretan, eztabaida etiko bat sortuz,
iragarki horiek legez kontrako publizitatetzat hartu behar diren edo har daitezkeen
eztabaidatuz. 2007. urtean, Diario de Noticias de Álavak sailkatutako iragarkiengatik
jasotako urteko zenbatekoa 14.946,35€ izan
zen, eta horietatik 9.100€ harremanetarako
iragarkiak argitaratzearen ondoriozko dirusarrerak ziren (%60,9). Bestalde, 2008ko
lehen seihilekoan sailkatutako iragarki guztiengatik lortutako diru-sarrerak 8.305,79€-ra iritsi ziren, eta horietatik 6.465,72€ relaxiragakiengatik lortu ziren (%77,84). Aldizkari
hori 2004ko azaroaren 24an sortu zen, eta
2005eko azaroan hasi zen mota horretako
iragarkietan irudiak sartzen.
Dena dela, gure ordenamendu juridikoak
harremanetarako iragarkien argitalpena
espresuki debekatutako jarduera bat ez
den arren, horrek ez du esan nahi iragarki
horiek gaur egun argitaratzeko erak edo
moduak indarrean dagoen araudia hautsi
ez dezakeenik. Ildo horretan, Konstituzio
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Espainolaren 10. artikuluak (“Oinarrizko eskubide eta eginbeharrei” buruzko I. Tituluan) honako hau adierazten du: “Ordena politikoaren eta gizarte-bakearen oinarri dira
gizabanakoaren duintasuna, hari datxezkion eskubide bortxaezinak, nortasunaren
garapen askea, eta legeei eta gainerakoen
eskubideei zor zaien begirunea”.
Justizia-epaitegiek eskubide hori bortxatutzat jo dute, ez prostituzio-iragarkiei lotuta
baizik eta prostituzioari berari lotuta, Lan
Arloko 2. zk.-ko Epaitegiaren 2004ko maiatzaren 7 Epaian (AS\2004\1276) honako hau
adierazten baitzuen: “prostituzioa despenalizatuta dagoen arren, epaitegiek behin
eta berriz adierazten dute prostituzioa genero-indarkeriaren adierazpen eta proiekzio zehatza dela, emakumearen nortasuna
duintasunez garatzeko aukera hasieratik ito
egiten duelako, pertsonaren askatasunari
eta duintasunari eraso egiten diolako, zeina
bereziki babestuta dagoen Konstituzio Espainolaren 1. eta 10. artikuluetan”.
Era berean, Konstituzio Espainolaren 15.
artikuluak inolako tratu iraingarririk ez jasotzeko eskubidea biltzen du, honako hau
adierazten baitu: “guztiek bizitza eta osotasun ﬁsiko nahiz moralerako eskubidea dute,
eta ezin da inoiz torturarik egin, ez eta zigor
edo tratu jasanezin edo apalesgarririk ere”.
Eskubide horien babesak adierazpen-askatasunarekiko muga bat dakar, Konstituzio Espainolaren 20.4 artikuluan bilduta dagoena,
zeinaren indarrez: “askatasun horien guztien
mugak dira titulu honetan zein eskubide aitortu eta eskubideoi zor zaien begirunea, horiek
garatzeko emandako lege-manuak eta, batez
ere, ohorerako, bizitza pribaturako eta norberaren irudirako eskubideak, bai eta gazteak
eta haurrak babesteko eskubidea ere”.
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Batzorde Mistoak 2007ko martxoaren 13an
egindako bilkuran onartutako “Ponencia sobre la
prostitución en nuestro país (154/9)” delakoaren
txostenean eta Emakunde-Emakumearen
Euskal Erakundeak landutako “Euskal
Autonomia Erkidegoko prostituzioari buruzko
gogoeta estrategikoan” (2007ko abendua)
bildutako gomendioak, gizarte-komunikabideei
egindako gomendiotzat aurkezten dira,
beren kode deontologikoen esparruan sexumerkataritzarekin erlazionatutako publizitateari
uko egiteko aukera azter dezaten.

daiteke emaitza horiekin.
Era berean, komunikabide horrek egunero
publizitatzen dituen sexu-harremanei buruzko iragarki gehienak emakumeenak dira,
eta horien eskubideengan zuzeneko eragina
dute, batez ere prostituzio-zerbitzu horien publizitatea egiteko modua kontuan izanik: irudi
eta deskribapen negatiboak eta iraingarriak
Harremanetarako iragarkiek emakumeak
desberdinak baina osagarriak diren bi roli
lotuta aurkezten ditu, biak haien duintasu-

Lehendik adierazitako terminotan harremanetarako iragarki kopuru handia egunero
hedatzen duenez, argi uzten du Diario de Noticias de Álavak ez dituela gomendio horiek
orain arte kontuan hartu, ez diolako uko egin
mota horretako iragarkiak argitaratzeari.
Hirugarrena.- Komunikabideek desberdintasuna eta mendekotasuna iraunarazten duten
genero-rolen eta -estereotipoen transmisioan
duten zereginari lotuta.
Komunikabideetako genero-analisiari buruzko azterlanek estatistikoki argi uzten dute
gizonak gehiago agertzen direla informazioespazioetan: egunkarietan gehien agertzen
eta errepikatzen diren irudietan bikoteak
edo gizon-taldeak agertzen dira, barrez edo
bostekoa emanez akordioak edo itunak egin
ondoren politikaren, negozioen edo kirolaren
alorrean; emakumeek, emaitzarik onenetan,
izen propioarekin egiten diren aipamenen
%18 lortzen dute; eta emakumeen errepresentazio handiegia dago (%12, eta gizonezkoak %2,5) delituen, istripuen edo katastrofeen
biktima gisa. Diario de Noticias de Álavaren
edizioetan ez da aldaketarik aurkitu aipatu
den gai horri dagokionez. Zuzendaritza-taldean emakumeen ordezkaritzarik eza (12
gizon eta emakume 1) zuzenean lotuta egon
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naren aurkakoak; bat mendekotasunekoa,
bere lehentasun bakarra edozein unetan gizonentzat eta haien gogobetetasunarentzat
eskuragarri egotea (“chacha para quitarte
el polvo”, “enfermera para todo”, “dame sin
piedad”, “ven a azotar mi culito”), eta beste
bat laidogarria eta umiliagarria, emakume
horiek eskaintzen duten sexua eta plazerra
hainbat adjektibo umiliagarriri lotuta agertzen baita: “golfas”, “viciosas”, “guarras”,
“chica fácil”, “calientes” eta abar. (“super
viciosa”, “una gata salvaje en la cama”,
“viuda cachonda”).
CEDAW konbentzioak diskriminaziotzat
jotzen du “sexuan oinarritutako bereizkeria,
bazterkeria edo murrizketa oro (...) politika,
ekonomia, gizartea eta politikaren arloan
eta arlo zibilean edo beste edozein arlotan”.
Nazio Batuen Konbentzio horren zereginetako bat da giza eskubideen kontzeptuaren
interpretazioa zabaltzea, emakumeek beren
funtsezko eskubideak erabiltzearen murrizketan kulturak eta tradizioak bete duten
papera formalki onartzearen bitartez. Kultura eta tradizioa hainbat estereotipo, ohitura eta arautan adierazten dira, eta horiek
emakumeen berdintasunerako bidean dauden muga juridiko, politiko eta ekonomiko
asko sortzen dituzte. Erlazio hori onartuz,
CEDAWren hitzaurrean honako hau adierazten da: “gizonaren eta emakumearen
arteko erabateko berdintasuna lortzeko
beharrezkoa da gizonak nahiz emakumeak
gizartean eta familian betetzen duten paper tradizionala aldatzea”. Ondorioz, parte
hartzen duten Estatuek gizonen eta emakumeen jarrerako eredu soziokulturalak
aldatzen lagundu behar dute “sexuetako
baten gehiagotasunaren edo gutxiagotasunaren ideian edo gizonen eta emakumeen
funtzio estereotipatuetan oinarrituta dauden aurreiritziak eta ohiturazko eta beste
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edozein motatako praktikak ezabatzeko” (5.
artikulua).
Nazio Batuek 1985ean Nairobin egin zuten
emakumeen aurrerapenerako Konferentziak, beste hainbat estrategiaren artean definitzen du komunikabideek funtsezko zeregina dutela emakumeen estatusak aurrera
egin dezan, eta komunikabide desberdinetan emakumeen irudikapen estereotipatu
eta esplotatzaileak ezabatzeko deia egiten
du, publizitate-iragarkiak barnean hartuz.
1990. urtean, Nairobiko Estrategien Lehen
Txostenean eta ebaluazioan onartu zen komunikabideetan irudi estereotipatuak iraunarazteak, bereziki gizonezkoen eta emakumezkoen rol tradizionalen goraipamenak,
emakumeen berdintasunerako aurrerapena
atzeratzen zuela, statu quo desberdinerako
justifikazioa ematen zuelako. 1995. urtean,
Nairobiko Estrategien Bigarren Txostenean
eta ebaluazioan adierazten da, besteak
beste, komunikabideak gutxi erabiltzen direla emakumeek gizarteari egiten dizkioten
ekarpen positiboak bultzatzeko. Eta adierazten duenez, komunikabideek eraikitako
emakumeen irudiak ez badira ateratzen
patriarkatuak historian zehar esleitu dien
zeregin estu eta mugatuetatik -ama, emazte eta sexu-objektu gisa-, ezinezkoa da
gizarteak bere kultura-esanahiak aldatzea
eta menpekoak izatea ez den beste estatus
bat lortzea emakumeek. Dokumentu horrek
garai hartan dagoeneko hedabideak aipatzen zituen 1995ean Beijing-en egin zen IV.
Konferentzian onartutako Ekintza Planaren
hamabi area estrategikoen artean.
1995eko Beijineg-eko Ekintza Planak honako hau adierazi zuen: “nabarmena da
informazio-bideetan generoaren auziari
arretarik ez zaiola eskaintzen, generoan
oinarritutako estereotipoekin jarraitzen du-
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telako (...) ez dute eskaintzen emakumeen
bizi-estilo desberdinen eta bilakatze-prozesuan dagoen mundu honetan gizarteari
egiten dioten ekarpenaren irudi orekatua”.
Eta adierazten du hartu beharreko neurrietako bat dela “hedabideetan aurkezten diren estereotipo sexistak emakumearentzat
diskriminatzaileak, iraingarriak eta mingarriak direla bultzatzea”.
Gai horretan sakonduz, 1995ean Beijing-en
Emakumeek aurrerapauso bat emateko Nazio Batuen IV. Mundu mailako Konferentzian
parte hartu zuten 185 estatuek adostutako
Ekintza Plataformak, adierazten du bultzatu behar dela emakumeen ordezkaritza
orekatua eta estereotipatu gabea. Helburu
estrategikoen artean ezartzen du komunikabideen jarduna, eta adosten du “komunikabideetan emakumearen irudi negatibo eta
iraingarrien etengabeko proiekzioa ezabatu
egin behar dela”, hartu beharreko neurrien
artean honako hau adieraziz: “hedabideei
eskatzea emakumea ez dezatela aurkeztu
maila txikiagoko izaki gisa eta ez dezatela
esplotatu sexu-objektu eta kontsumo-ondasun gisa, baizik eta aurkez dezatela gizaki
sortzaile gisa, garapen-prozesuaren eragile
nagusi, bultzatzaile eta onuradun gisa”.
Era berean, Europar Batasunak kausa-efektu erlazio bat ezarri du komunikabideetan
emakumeen sarbide eta sustapenaren eta
komunikabideetako produktuetan emakumeen irudi zabalagoa eta ez hain estereotipatuaren artean.
Europar Batasuneko Kontseiluaren eta
Estatu kideetako Gobernuen Ordezkarien
1995eko urriaren 5eko Ebazpenak, publizitatean eta komunikabideetan egiten
den emakumeen eta gizonen irudiaren
tratamenduari buruzkoak, adierazten du

publizitatean eta komunikabideetan sexuari lotutako estereotipoak emakumeen
eta gizonen arteko desberdintasunari
lotutako jarreretan eragina duten desberdintasunen faktoreetako bat direla,
eta “publizitateak eta komunikabideek
ekarpen handia egin dezakete gizartean
jarrerak alda daitezen, emakumeen eta gizonen funtzioen eta gaitasunen aniztasuna islatuz, gizarte-bizitzaren alderdi guztietan parte hartuz, eta familiako, laneko
eta gizarteko erantzukizunak emakumeen
eta gizonen artean modu orekatuagoan
banatuz” eta “komunikabideek eta publizitate-bideek ezin diote erasorik egin
giza duintasunaren errespetuari, eta ezin
dute barnean hartu sexu-arrazoiengatiko
elementu diskriminatzailerik”.
“Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko estrategia marko komunitario baterantz” deitutako V. Ekintza Programa
europarrak (2001-2005), honako hau adierazten du: “Emakumearen irudi negatiboa
edo estereotipatua iraunarazterakoan, bereziki komunikabideetan eta informazio- eta
entretenimendu-kanal informatizatuetan,
publizitatean eta hezkuntza-materialean, ez
da eskaintzen ari emakumeen eta gizonen
rol desberdinen irudi zehatza ezta errealista
ere, ezta aldatzen ari den mundu honi egiten dizkioten ekarpenena ere” eta horregatik honako hau adierazten du: ”beren adierazpen-askatasunaren kaltetan izan gabe,
eta iritzi-sortzaile eta balioak modelatzeko
tresna diren heinean, komunikabideek eta
kulturaren industriak jendearen pertzepzioan estereotipo sexistak aldatzen eta gizonen
eta emakumeen irudi objektiboa aurkezten
lagundu behar dute”.
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako lan-planak (2006-2010) estereotipo sexistak ezabatu nahi ditu hezkuntzan,
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prestakuntza eta kulturan, lan-merkatuan
eta komunikabideetan.
Aukera-berdintasunerako Plan Estrategikoak (2008-2011) adierazten du emakumeen
irudi soziala sozializazio-prozesuan bere
nortasunaren eraikuntzari zuzenean lotuta
dagoela, eta prozesu horrek diferentzia
handiak ezartzen ditu emakumeen eta
gizonen artean. Hezkuntza ez-formalak
funtsezko zeregina jokatzen du kultura sexistaren garapenean. Gizarte-antolaketak
eta bere irudikapenek oraindik ere eredu
androzentrikoari erantzuten diote, non sexu
bakoitzari funtzio desberdinak esleitzeak
gizarte-errealitatea zatitzeaz gain, hura
hierarkizatu egiten duen, balio txikiagoa
emanez femeninoari, maskulinoarekin konparatuz gero.

aurkezten du, eragin hirukoitzarekin: batetik, pertsonen sexuaren araberako estereotipoen transmisioa, adierazi den bezala;
adingabeak (adibidea: 14 eta 17 urte bitarteko neska) prostituziora bideratzea edo,
gutxienez, kontuan hartzea balizko aukera
bat bezala, bestetik; eta gizartean prostituzioa onartzeko eta orokortzeko iritzi-egoera
normalizatzea, ez soilik helduen prostituzioa
baizik eta 18tik 21 urtera bitartekoena ere,
bitartekarien interes ekonomikoen eta bezeroaren/prostituitzailearen satisfaziorako.
Adingabeen babesa indartuta geratzen da
adingabea juridikoki babesteko eta Kode

Ildo horretan doa 3/2007 Lege Organikoa,
eta erkidegoko legeriaren esparruan 4/2005
Legea, zeinak emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan euskal botere publikoen
jarduna arautu eta orientatu behar duten
printzipio nagusien artean honako hau adierazten duen: “emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunaren oinarri diren sexuaren
araberako rol eta estereotipoak ezabatzea”.
Laugarrena.- Haurren eta gazteen eskubideen babesari dagokionez.
Diario de Noticias de Álava egunkari “serioa”
deitzen diren horietakoa da, berri politikoak,
ekonomikoak, estatukoak eta nazioartekoak
biltzen dituena, eta horregatik adinekoei eta
adingabeei saltzen zaie, etxe, ikastetxe, liburutegi eta unibertsitate guztietan sartzen da,
eta herritar orok eskura du.
Sexu-harremanen publizitate-jardueraren
bitartez, Diario de Noticias de Álavak prostituzioaren ohiko eta eguneroko hutsaltzea
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Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea aldatzen dituen urtarrilaren 15eko 1/1996 lege
Organikoaren bidez, zeinak 5. artikuluko 1.
idatz-zatian honako hau adierazten duen:
“1. Adingabeek eskubidea dute beren garapenerako egokia den informazioa bilatu,
jaso eta erabiltzeko. 2. Guraso edo tutoreek
eta botere publikoek zainduko dute adingabeek jasotzen duten informazioa egiazkoa
eta anitza dela eta konstituzioko printzi-
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pioak errespetatzen dituela”. Ildo horretan,
administrazio publikoek zainduko dute
komunikabideek, adingabeei zuzendutako
mezuetan, berdintasuna, elkartasuna eta
besteekiko errespetua sustatzen dutela,
indarkeriako irudiak eta pertsonen arteko harremanetan esplotazioa edota tratu
iraingarria edo sexista islatzea saihesten
dutela.
Eskubide horietako bakoitzaren babesak
adierazpen-askatasunarekiko muga bat
dakar, Konstituzio Espainolaren 20.4 artikuluan bilduta dagoena, zeinaren indarrez:
“askatasun horien guztien mugak dira titulu
honetan zein eskubide aitortu eta eskubideoi zor zaien begirunea, horiek garatzeko
emandako lege-manuak eta, batez ere,
ohorerako, bizitza pribaturako eta norberaren irudirako eskubideak, bai eta gazteak
eta haurrak babesteko eskubidea ere”.
Bosgarrena.- Publizitatean emakumeak sexu-objektu gisa aurkezteari dagokionez.
Diario de Noticias de Álava egunkariaren
“Servicios Clasiﬁcados” atalak hainbat epigraferen arabera antolatutako publizitatea
aurkezten du, esate baterako: motor-ventas
coches-venta camiones-inmobiliaria-alquiler oficinas-alquiler apartamentos-anuncios de relax, argazkiak barne, batez ere autoen argazkiak motorraren epigrafean eta
emakumeen argazkiak relax-epigrafean.
Horrela, salerosketaren ideiak garrantzia
lortzen du, sekzio horretako argazkiei eta
izenburuei lotuta, “relax” epigrafeko iragarkiak kontsumitzaileen eskura dagoen bazar
handi bat bezala aurkeztuz, non emakumeak salmenta-objektu gisa agertzen diren.
Diario de Noticias de Álavan argitaratutako harremanetarako iragarkiak, hirugarren
zuzenbideko oinarrian adierazi den bezala,

mendean jartzen den eta atsegin ematen
duen emakumearen rol estereotipatua sustatzen eta bultzatzen duten iragarkiak dira,
eta era berean emakumeen sexualitatea
adjektibo gutxiesgarriei lotuta agertzen da,
adibidez golfa, viciosa edo guarra adjektiboak. Publizitateak hutsaltzen eta zabaltzen dituen estereotipo horiek emakumeen
aurkako indarkeria fisiko eta/edo psikikoko
portaerak ekar ditzakete, menderapeneko
gizarte-eredu tradizional baten esparruan
beren borondatepean jarri nahi dituzten
gizonen eskutik.
Ildo horretan, azaroaren 11ko Publizitateari
buruzko 34/1988 Lege Orokorraren ikuspuntutik, argitaratzen diren prostituzio-iragarkiak
legez kontrako publizitatearentzat estipulatuta dagoenean erortzen dira. Lege horren 3 a)
artikuluak legez kontrakotzat jotzen du “pertsonaren duintasunari eraso egiten dion edo
Konstituzioan onartutako balioak eta eskubideak, bereziki 18. artikuluak eta 20. artikuluko
laugarren idatz-zatiak aipatzen dituenak, urratzen dituen publizitatea”, izan ere, “iragarki
horiek emakumea modu laidogarrian aurkezten baitute, haien gorputza edo gorputzaren
atalak partikularki eta zuzenean erabiliz sustatu nahi den produktuaz aske dagoen objektu
soila bezala, edota emakumearen irudia gure
ordenamenduaren oinarriak urratzen dituzten
portaera estereotipatuei lotuta aurkezten duelako, genero-indarkeriaren aurkako babes
integraleko neurriei buruzko lege organikoak
aipatzen duen indarkeria sortzen lagunduz”.
Aztertutako bi publizitate-iragarkiek 4/2005
Legeak gizarte-komunikabideei eta publizitateari buruzko 26. artikuluan ezarritako
bi debekuak urratzen dituzte: “1. Hedabideetako batek ere ezin izango du adierazi,
bere jarduna Euskal Autonomia Erkidegoaren baitakoa baldin bada, pertsonek, sexu
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batekoak edo bestekoak izateagatik, giza
duintasun gutxiago edo gehiago dutela, ez
eta objektu sexual soilak direla ere. Orobat,
ezingo zaie zabalkundea eman emakumeen
aurkako indarkeria justiﬁkatu, horri garrantzia kendu edo horretara bultzatzen duten
edukiei. 2. Debeku da pertsonek, sexu
batekoak edo bestekoak izateagatik, giza
duintasun gutxiago edo gehiago dutela edo
sexu-objektu soilak direla adierazten duen
publizitate-iragarki oro egin, eman edo
erakustea, eta baita emakumeen aurkako
indarkeria justiﬁkatu, horri garrantzia kendu
edo horretara bultzatzen duen oro ere”.
Batetik, emakumeak aurkezten diren modua kontuan izanik, horiek objektu sexual
soil bihurtzen dira. Iragarki horietan, erakusten eta eskaintzen den produktua emakumeen gorputza da, gauza gisa tratatzen
dena eta batez ere sexu-ezaugarrien edo
horien tamainaren arabera iragartzen dena:
“cuerpo de muñeca”, “150 de pecho”,
“culazo, pechugona”, horrek guztiak emakumea, iragarkietan erabilitako terminoen
arabera, “oso emakume” bihurtuz. Publizitate horrekin eskaintzen zaio balizko kontsumitzaileari nahi dituen sexu-harremanak
izateko aukera, modu horretan emakumea
sexu-objektu soil bihurtuz.
Bestalde, emakumearen aurkako hutsaltzea eta indarkeriarako bultzatzea gauzatuz, indarkeria terminoa zentzu zabalean
ulertuz, izan ere, aipatu 4/2005 Legearen
50. artikuluaren arabera, “sexuaren ziozko
edozein ekintza bortitz joko da emakumeen
aurkako indarkeriatzat, baldin eta ekintza
horrek emakumeari kalte ﬁsiko, sexual edo
psikologikoa edo sufrimendua ekartzen badio edo ekar badiezaioke. Jokaera horien
artean sartuko dira emakumea ekintza horiek egitearekin mehatxatzea, hertsapenak
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egitea edo askatasuna arbitrarioki kentzea,
bizitza publikoan edo pribatuan”.
Izan ere, iragarkiak irakurtzerakoan ikus
daiteke “emakumeak modu laidogarrian”
aurkezten dituztela, “beren irudia gure or-
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denamenduaren oinarriak urratzen dituzten
portaera estereotipatuei lotuta aurkezten
duelako”, eta Legeak esaten duen bezala,
“genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzko abenduaren 28ko
1/2004 Lege Organikoak aipatzen duen
indarkeria sortzen” lagunduz.
Azkenik, berdintasunari eta publizitateari
dagokionez, 3/2007 Lege Organikoaren 41.
artikuluak honako hau dio: “Lege honen
arabera jokabide diskriminatzailea dakarren
publizitatea legez kanpoko publizitatetzat
joko da, publizitateari eta publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzko legerian
aurreikusitakoaren arabera”.
Seigarrena.- Diario de Noticias de Álavaren
erantzukizunaren nondik norakoari dagokionez.
Diario de Noticias de Álavak argitaratzen diren iragarkien idazkuntzan edo diseinuan ez
duela zuzenean parte hartzen eta bitartekari
soila dela adieraziko balu ere, uste dugu azken instantzian egunkaria bera dela erabakitzen duena zer argitaratu eta zer ez. Hori
dela medio uste dugu Diario de Noticias de
Álavak ezin duela bazter utzi bere erantzukizuna argitaratzen dituen iragarkiengatik,
batez ere ebazpen honen oinarri juridikoetan
adierazten den bezala, argitaratzen diren
modua kontuan izanik (testuen edukiak eta
argazkiak) gure ordenamendu juridikoaren
aginduekin gatazkan sartzen dira.
Ildo horretan, 4/2005 Legearen 26.3 artikuluak honako hau adierazten du: “Gizarte-komunikabideek, beren programazioak
egiteko orduan, ez dute hizkera sexistarik
erabili behar, eta emakumeen parte-hartze
aktiboa eta sexu bien presentzia orekatua
eta askotariko irudia bermatu behar dute,

edertasun-kanonetatik eta sexu bakoitzak
bizitzako arloetan betetzen dituen eginkizunei buruzko estereotipo sexistetatik
aparte, eta bereziki zaindu behar dituzte
ume zein gazteentzako edukiak. Bestalde,
emakumeek sustatutako edo emakumeek
zuzendutako jarduera politiko, sozial eta
kulturalen zabalkundea bermatu behar
dute, gizonekiko berdintasunean, eta orobat
emakumeak ahalduntzeko lagungarri diren
jarduerak ere”.
Bestalde, 3/2007 Lege organikoak, 39. artikuluan, adierazten du titulartasun pribatuko
gizarte-komunikabide guztiek emakumeen
eta gizonen arteko berdintasuna errespetatu behar dutela nahitaez, edozein diskriminazio-modu saihestuz, eta Administrazio
Publikoek autoerregulazio-erabakiak sustatu behar dituztela emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloko legeria betetzen laguntzeko, komunikabide horietan garatzen
diren salmenta- eta publizitate-jarduerak
barne.
Ebazpena
Lehenengoa.- D/44/2008 zk. ikerketa-espedientean egindako jardunen indarrez,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
defendatzailearen ustez Diario de Noticias
de Álavak sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa egiten du harremanetarako iragarkietan eguneroko prentsako edizioetan,
emakumeak sexu-objektu soil gisa aurkezten dituelako eta emakumearen irudia
gure ordenamendu juridikoa urratzen duten
mendean jartzeko eta azpiratzeko portaera
estereotipatuei lotuta erabiltzen duelako.
Bigarrena.- Errealitate horren aurrean, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Defentsa Era-
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kundeak honako gomendioak eman dizkio
Diario de Noticias de Álavari:
1.Besteen prostituzioaren bitartekariek
egindako iragarkien argitaratzea bertan
behera uztea, eta edozein kasutan, emakumeak sexu-objektu soil gisa aurkezten
dituztenak, emakumeen funtzio estereotipatuak indartzen dituztenak, baita emakumeen irudi laidogarri edo iraingarriak
ere, ez argitaratzea.
2.Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan autoerregulatzeko kode
bat lantzea, jendearen pertzepzioan estereotipo sexistak aldatzen eta gizonen eta
emakumeen irudi objektibo bat aurkezten
laguntzeko, arreta berezia eskainiz publizitateari eta, horren barruan, sexu-harremanetarako publizitatearen trataerari.
D/45/2008 Eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA; HORREN BIDEZ, ADIERAZTEN DA NOTICIAS DE GIPUZKOA
EGUNKARIAK SEXU ARRAZOIENGATIKO DISKRIMINAZIOA EGITEN DUELA
EGUNEROKO PRENTSAKO HARREMANETARAKO IRAGARKIETAN.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
defendatzaileak, 4/2005 Legearen (martxoaren 2ko EHAA) 72. artikuluak eta 119/2006
Dekretuaren 18. artikuluak ematen dizkioten ahalmenen indarrez, honako ebazpen
hau eman du, ondoren adierazten diren
aurrekarietan oinarrituz:

Aurrekariak
Lehenengoa.- 2008ko maiatzaren 22an,
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Noticias de Gipuzkoan egunero argitaratzen diren relax-ataleko iragarkiei dagokienez sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa ikertzeko prozedura ofizioz irekitzea
erabaki zen. Ondoren, 2008ko ekainaren
3an, ikerketarako interesgarriak ziren hainbat alderdiri buruzko informazioa eskatu
zen:
1.Diru-sarrerak: oro har sailkatutako iragarkiengatik jasotako diru-sarreren xehetasuna, baita bereziki relax-ataleko iragarkiengatik jasotako diru-sarrerena ere.
2.Tiradaren eta aurrekontuaren kontrola:
saldutako aleen kopurua eta aldizkariaren aurrekontua, adierazi diren aldietan
(2007-2008).
3.Relax-ataleko iragarkien tarifak.
4.Iragarleen identifikazioa:
- Iragarkientzat oro har eta relaxeko sailkatuentzat pertikularki kontratuak baldin
badaude, kontratu-eredu bakoitzaren
kopia bat bidaltzea.
- Kontratazioaz zuzenean aldizkaria ardratzen bada, adierazi arduradunen lokalizazioa-zentralizazioa.
- Relax-ataleko iragarkien kontratazioaz
arduratzen dena ez bada aldizkaria zuzenean, identifikatu behar da horretaz
arduratzen den enpresa, halakorik balego, eta adieraz ezazu eta aurkez ezazu
aldizkaria balizko enpresa komertzialarekin lotzen duen kontratua.
- Iragarleen kontratuen sailkapena baldin
badago, pertsona fisikoa eta/edo juridikoa direlako (partikularra/enpresa/
klubak), adieraz ezazu eta aurkez itzazu
kontratu-ereduak.
- Xehatu ezazu relax-ataleko iragarkien
azken bi urteotako bolumen eta balio
ekonomikoa, iragarlearen izaera juridikoaren arabera banatuta.
- Relax eta sexuari lotutako iragarki sail-
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katuei dagokienez 2007. eta 2008. urteetan oro har enpresekin, klubekin eta
pertsona juridikoekin egindako kontratuak aurkez itzazu.
5.Relax-sexuko sailkatuen abiapuntua.
- Relax-atala inauguratu zen data.
- Relax-ataleko iragarkien kopurua nabarmen handitu zen data.
- Relax-atalean lehen aldiz irudiak sartu
ziren data.
Bigarrena.- 2008ko ekainaren 25ean, Noticias de Gipuzkoak Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
2008ko ekainaren 3an eskatutako dokumentazioa aurkeztu zuen. Baina ez zuen
aurkeztu kontratuei buruzko dokumentaziorik ezta publizitate hori kontratatzen zuten
partikularrei buruzko daturik ere.
Hirugarrena.- Berdintasunerako defendatzailearen 2008ko azaroaren 10eko Ebazpenaren bitartez, 119/2006 Dekretuak arauz
ezarritako epea 3 hilabetez luzatzea erabaki zen D/45/2008 espedientea ebazteko,
ikerketaren konplexutasunean oinarrituz,
hiru ikuspuntutik egin baita (ekonomikoa,
juridikoa eta gizarte-inpaktuari buruzkoa).
Laugarrena.- 2008ko abenduaren 16an, eta
119/2006 Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoaren indarrez, Noticiad de Gipuzkoaren
entzute-tramiteari hasiera eman zitzaion,
egindako ikerketa-eginbideetarako sarbidea
izateko eta, komenigarritzat jotzen badu,
espedientearen ebazpenean kontuan izan
beharreko alegazioak, dokumentuak edo
bestelako elementuak aurkezteko, baina ez
da alegaziorik aurkeztu.
Zuzenbideko Oinarriak
Lehenengoa.- Emakumeen eta gizonen

berdintasunerako funtsezko eskubideari
dagokionez.
Emakumeen eta gizonen berdintasuna giza
eskubideei buruzko nazioarteko hainbat
testutan onartzen den printzipio juridiko
unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio mota
guztiak desagerrarazteari buruzko Konbentzioa (CEDAW) dago. Konbentzio hori Nazio
Batuen Batzar Nagusiak onartu zuen 1979.
urteko abenduan eta Espainiak berretsi
1983. urtean.
Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko funtsezko printzipioa da. Amsterdameko
Ituna indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko
maiatzaren 1etik aurrera, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak
desagerrarazte Batasuneko eta horren kide
direnen politika eta ekintza guztietan bildu
behar diren helburuak dira.
1978. urteko Espainiako Konstituzioak 14.
artikulua berdintasun-printzipioari eskaintzen dio, eta honako hau ezartzen du: “Espainiarrak legearen arabera berdinak dira,
eta ezin da inolako bereizkeriarik egin, jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bestelako inguruabar edo egoera pertsonal zein
sozialak aintzat hartuta”.
Emakumeen eta gizonen arteko egiazko
berdintasunari buruzko martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoak (aurrerantzean
3/2007 Lege Organikoa), honako hau adierazten du 1. artikuluan: “Emakumeak eta
gizonak berdinak dira giza duintasunean eta
berdinak eskubideetan eta betebeharretan.
Lege honen helburua da emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasunerako eskubidea gauzatzea, bereziki
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emakumearen diskriminazioa ezabatuz,
haren zirkunstantzia edo izaera edozein
izanik ere, bizitzako edozein eremutan, eta
bereziki alor politikoan, zibilean, lanean,
ekonomian, eta gizarte- eta kultura-arloan,
Konstituzioaren 9.2 eta 14. artikuluen garapenean gizarte demokratikoagoa, zuzenagoa eta solidarioagoa lortzeko”.
Era berean, 3/2007 Lege Organikoaren 4.
artikuluak adierazten du emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu juridikoaren printzipio
informatzailea dela, eta, horregatik, arau
juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan
kontuan hartuko dela”.
Bestalde, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
Legeak (aurrerantzean, 4/2005 Legea)
mekanismo eta neurri zehatz batzuk planteatzen ditu, euskal herri-administrazioek
eragin handiagoko politikak eta jardunak
abiarazi ditzaten lortzeko, emakumeen
eta gizonen arteko desberdintasunaren
fenomenoa –egiturazkoa eta unibertsala– gizartetik desagerrarazteari begira.
Mekanismo horien artean Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundea sortu du, sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-egoeren aurrean herritarrak defendatzeko eta Euskal Autonomia
Erkidegoan emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioaren
betetzea sustatzeko organo gisa (63.1
artikulua). Defentsa Erakundearen zereginetako bat ikerketak egitea da, sexua
dela-eta gerta daitezkeen diskriminazioegoerak –zuzenekoak edo zeharkakoak–
argitzeko (64.1, a) artikulua).
Kasu honetan, Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen eskumena da argitzea ea
Noticias de Gipuzkoak sexu-arrazoiengati-
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ko diskriminazioa egiten duen, eguneroko
prentsako edizioan emakumezkoen prostituzio-zerbitzuak argitaratzen baititu prezio bidez eta relax terminoaren barnean.
Horretarako, 2008ko abenduan jarritako
publizitatea aztertu da.
Bigarrena.- Sexu-zerbitzuen publizitateari
dagokionez.
Noticias de Gipuzkoak, prezio bitartez eta
relax terminoarekin, emakumezkoen prostituzioko zerbitzuen publizitatea egiten du
prezio baten truke, besteak beste honako
datu hauek emanez: prostituten deskribapen fisikoa, prezioa eta/edo onartzen diren
ordaintzeko erak, harremanetan jartzeko
bideak (telefono-zenbakia), eta argazkia
hainbat kasutan. Iragarki horietan erakusten
eta esakintzen den produktua emakumeen
gorputza da, zeina gauzatzat hartzen den
eta publizitatea beren ezaugarri fisikoen arabera egiten den, batez ere beren ipurdiaren
eta bularren tamaina aipatuta.
Adierazi behar da Espainian ez dagoela araudi espezifiko bat sexu-merkataritzaren publi-
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AMP, Federación de Mujeres Progresistas).
Era berean, Espainiako Prentsako Elkarteen
Federazioak (Federación de Asociaciones
de la Prensa Española - FAPE), estatu espainiarrean dauden hainbat elkarte biltzen
dituena, gobernuak aldizkariei egin zien
eskaerarekin ados agertzea onartu zuen
batzar orokor batean.

zitateari buruz. Hala eta guztiz ere, Kongresuko eta Senatuko Emakumearen Eskubideei
eta Aukera-berdintasunari buruzko Batzorde
Mistoak sexu-harremanen iragarkien argitalpena aztertu du Espainiako prostituzioari
buruzko “Informe de la ponencia sobre la
prostitución en nuestro país” izeneko txostenean; txosten hori 2007ko martxoaren 13an
onartu zen, eta bertan adierazten da prentsak
prostituzioaren publizitatetik diru-sarrerak jasotzen dituela, jarduera hori berez ez baitago
penalizatuta, bai ordea horretara bultzatzen
duten jokabideak. Eta prostituzioarekiko
zero tolerantzia proposatzen du, uste baitu
kasurik gehienetan ez dela norberaren borondatez egiten, baizik eta pobrezia eta/edo
bazterkeria egoeran dauden emakumeen eta
nesken esplotazioarekin zuzenean erlazionatuta dagoela. Ildo horretan, komunikabideei
eskatzen zaie beren kode deontoligikoen barruan xesu-merkataritzarekin erlazionatutako
publizitateari uko egin diezaiotela, xesu-merkataritzara dedikatzen diren mafia-erakundeen negozioa eragozteko.
Iragarki horiek ezabatzearen alde hainbat
herritar-elkarte agertu dira, adibidez Andaluziako emakume kazetarien biltzarra eta
emakume progresisten federazioa (Asamblea andaluza de mujeres periodistas-A-

Estatu espainiarreko prentsa idatziko aldizkari batek bakarrik, 20 minutos deitutako
doako aldizkariak, erantzun du publikoki,
eta sexu-harremanei buruzko iragarkiei
uko egin die, baita Público aldizkari berriak
ere. Gure autonomia erkidegoan, Gara eta
Berria egunkariek lehendik egin zuten hori.
Nazioartean, 2003an, The International
Herald Tribune egunkariak (egoitza Parisen
du eta egunero 185 herrialdetan banatzen
da) iragarri zuen ez zuela prostituzio-iragarkirik argitaratuko, egunkaria editatzen
duen enpresaren “estandar eta balioekin
ez datorrelako bat”. Ildo horretan, bere
harridura azaldu zuen Pearson Taldearen
(The Financial Times eta The Economist
editatzen ditu) zuzendaritza-taldeko kide
eta Recoletos Taldearen kontseilari den
emakume batek, Europa osoan Espainian
bakarrik argitaratzen dituelako prostituzioiragarkiak kalitateko pentsak, diru kopuru
handiak lortzearen truke.
Sexu-zerbitzuak komunikabideen bitartez
salerostea fenomeno berria da gure inguruan. 90ko hamarkadaren erdialdean,
orotoratiko egunkariak iragarki horiek argitaratzen hasi ziren, sailkatutako iragarkiei
buruzko orrialdeetan epigrafe desberdinak
erabiliz. Lehendik erakutsi den irudia bezalakoak urte batzuk igaro ondoren hasi dira
sartzen. Fenomeno hori idatzizko prentsaren zati handi batera hedatu da, eta beraz,
sexu-merkataritzak gaur egun garrantzi

243

handia du egunkariek publizitatearekin lortutako diru-sarreretan, eztabaida etiko bat
sortuz, iragarki horiek legez kontrako publizitatetzat hartu behar diren edo har daitezkeen eztabaidatuz. 2007. urtean, Noticias
de Gipuzkoak sailkatutako iragarkiengatik
jasotako urteko zenbatekoa 20.587,96€
izan zen, eta horietatik 7.072,93€ harremanetarako iragarkiak argitaratzearen
ondoriozko diru-sarrerak ziren (%34,35).
Bestalde, 2008ko lehen seihilekoan sailkatutako iragarki guztiengatik lortutako
diru-sarrerak 5.429,51€-ra iritsi ziren, eta
horietatik 3.930€ relax-iragakiengatik lortu
ziren (%72,39). Aldizkari hori 2005eko azaroan hasi zen mota horretako iragarkietan
irudiak sartzen.
Dena dela, gure ordenamendu juridikoak harremanetarako iragarkien argitalpena espresuki debekatutako jarduera bat ez den arren,
horrek ez du esan nahi iragarki horiek gaur
egun argitaratzeko erak edo moduak indarrean dagoen araudia hautsi ez dezakeenik. Ildo
horretan, Konstituzio Espainolaren 10. artikuluak (“Oinarrizko eskubide eta eginbeharrei”
buruzko I. Tituluan) honako hau adierazten
du: “Ordena politikoaren eta gizarte-bakearen oinarri dira gizabanakoaren duintasuna,
hari datxezkion eskubide bortxaezinak, nortasunaren garapen askea, eta legeei eta gainerakoen eskubideei zor zaien begirunea”.
Justizia-epaitegiek eskubide hori bortxatutzat jo dute, ez prostituzio-iragarkiei lotuta
baizik eta prostituzioari berari lotuta, Lan
Arloko 2. zk.-ko Epaitegiaren 2004ko maiatzaren 7 Epaian (AS \ 2004\ 1276) honako
hau adierazten baitzuen: “prostituzioa despenalizatuta dagoen arren, epaitegiek behin eta
berriz adierazten dute prostituzioa genero-indarkeriaren adierazpen eta proiekzio zehatza
dela, emakumearen nortasuna duintasunez
garatzeko aukera hasieratik ito egiten duela-
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ko, pertsonaren askatasunari eta duintasunari
eraso egiten diolako, zeina bereziki babestuta
dagoen Konstituzio Espainolaren 1. eta 10.
artikuluetan”.
Era berean, Konstituzio Espainolaren 15. artikuluak inolako tratu iraingarririk ez jasotzeko
eskubidea biltzen du, honako hau adierazten
baitu: “guztiek bizitza eta osotasun ﬁsiko
nahiz moralerako eskubidea dute, eta ezin
da inoiz torturarik egin, ez eta zigor edo tratu
jasanezin edo apalesgarririk ere”.
Eskubide horien babesak adierazpen-askatasunarekiko muga bat dakar, Konstituzio Espainolaren 20.4 artikuluan bilduta
dagoena, zeinaren indarrez: “askatasun
horien guztien mugak dira titulu honetan
zein eskubide aitortu eta eskubideoi zor
zaien begirunea, horiek garatzeko emandako lege-manuak eta, batez ere, ohorerako,
bizitza pribaturako eta norberaren irudirako
eskubideak, bai eta gazteak eta haurrak
babesteko eskubidea ere”.
Batzorde Mistoak 2007ko martxoaren 13an
egindako bilkuran onartutako “Ponencia sobre la prostitución en nuestro país (154/9)”
izeneko txostenean eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak landutako
“Euskal Autonomia Erkidegoko prostituzioari buruzko gogoeta estrategikoan” (2007ko
abendua) bildutako gomendioak, gizartekomunikabideei egindako gomendiotzat
aurkezten dira, beren kode deontologikoen
esparruan sexu-merkataritzarekin erlazionatutako publizitateari uko egiteko aukera
azter dezaten.
Lehendik adierazitako terminotan harremanetarako iragarki kopuru handia egunero
hedatzen duenez, argi uzten du Noticias
de Gipuzkoak ez dituela gomendio horiek
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orain arte kontuan hartu, ez diolako uko
egin mota horretako iragarkiak argitaratzeari.
Hirugarrena.- Komunikabideek desberdintasuna eta mendekotasuna iraunarazten
duten genero-rolen eta -estereotipoen
transmisioan duten zereginari lotuta.
Komunikabideetako genero-analisiari buruzko azterlanek estatistikoki argi uzten
dute gizonak gehiago agertzen direla informazio-espazioetan: egunkarietan gehien
agertzen eta errepikatzen diren irudietan
bikoteak edo gizon-taldeak agertzen dira,
barrez edo bostekoa emanez akordioak
edo itunak egin ondoren politikaren, negozioen edo kirolaren alorrean; emakumeek,
emaitzarik onenetan, izen propioarekin
egiten diren aipamenen %18 lortzen dute;
eta emakumeen errepresentazio handiegia
dago (% 12, eta gizonezkoak %2,5) delituen, istripuen edo katastrofeen biktima gisa.
Noticias de Gipuzkoaren edizioetan ez da
aldaketarik aurkitu aipatu den gai horri
dagokionez. Zuzendaritza-taldean emakumeen ordezkaritzarik eza (13 gizon eta
3 emakume) zuzenean lotuta egon daiteke
emaitza horiekin.
Era berean, komunikabide horrek egunero publizitatzen dituen sexu-harremenei
buruzko iragarki gehienak emakumeenak
dira, eta horien eskubideengan zuzeneko
eragina dute, batez ere prostituzio-zerbitzu
horien publizitatea egiteko modua kontuan
izanik: irudi eta deskribapen negatiboak eta
iraingarriak.
Harremanetarako iragarkiek emakumeak
desberdinak baina osagarriak diren bi roli
lotuta aurkezten ditu, biak haien duintasunaren aurkakoak; bat mendekotasunekoa,
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bere lehentasun bakarra edozein unetan
gizonentzat eta haien gogobetetasunarentzat eskuragarri egotea (“hazme tuya”,
“pruébame”), eta beste bat laidogarria eta
umiliagarria, emakume horiek eskaintzen
duten sexua eta plazerra hainbat adjektibo
umiliagarriri lotuta agertzen baita: “golfas”,
“viciosas”, “guarras”, “chica fácil”, “calientes” eta abar.
CEDAW konbentzioak diskriminaziotzat
jotzen du “sexuan oinarritutako bereizkeria, bazterkeria edo murrizketa oro (...)
politika, ekonomia, gizartea eta politikaren arloan eta arlo zibilean edo beste
edozein arlotan”. Nazio Batuen Konbentzio horren zereginetako bat da giza eskubideen kontzeptuaren interpretazioa
zabaltzea, emakumeek beren funtsezko
eskubideak erabiltzearen murrizketan
kulturak eta tradizioak bete duten papera
formalki onartzearen bitartez. Kultura eta
tradizioa hainbat estereotipo, ohitura eta
arautan adierazten dira, eta horiek emakumeen berdintasunerako bidean dauden
muga juridiko, politiko eta ekonomiko
asko sortzen dituzte. Erlazio hori onartuz,
CEDAWren hitzaurrean honako hau adierazten da: “gizonaren eta emakumearen
arteko erabateko berdintasuna lortzeko
beharrezkoa da gizonak nahiz emakumeak gizartean eta familian betetzen duten
paper tradizionala aldatzea”. Ondorioz,
parte hartzen duten Estatuek gizonen
eta emakumeen jarrerako eredu soziokulturalak aldatzen lagundu behar dute
“sexuetako baten gehiagotasunaren edo
gutxiagotasunaren ideian edo gizonen
eta emakumeen funtzio estereotipatuetan
oinarrituta dauden aurreiritziak eta ohiturazko eta beste edozein motatako praktikak ezabatzeko” (5. artikulua).
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Nazio Batuek 1985ean nairobin egin zuten
emakumeen aurrerapenerako Konferentziak, beste hainbat estrategiaren artean definitzen du komunikabideek funtsezko zeregina dutela emakumeen estatusak aurrera
egin dezan, eta komunikabide desberdinetan emakumeen irudikapen estereotipatu
eta esplotatzaileak ezabatzeko deia egiten
du, publizitate-iragarkiak barnean hartuz.
1990. urtean, Nairobiko Estrategien Lehen
Txostenean eta ebaluazioan onartu zen komunikabideetan irudi estereotipatuak iraunarazteak, bereziki gizonezkoen eta emakumezkoen rol tradizionalen goraipamenak,
emakumeen berdintasunerako aurrerapena
atzeratzen zuela, statu quo desberdinerako
justifikazioa ematen zuelako. 1995. urtean,
Nairobiko Estrategien Bigarren Txostenean
eta ebaluazioan adierazten da, besteak
beste, komunikabideak gutxi erabiltzen direla emakumeek gizarteari egiten dizkioten
ekarpen positiboak bultzatzeko. Eta adierazten duenez, komunikabideek eraikitako
emakumeen irudiak ez badira ateratzen
patriarkatuak istorian zehar esleitu dien
zeregin estu eta mugatuetatik -ama, emazte eta sexu-objektu gisa-, ezinezkoa da
gizarteak bere kultura-esanahiak aldatzea
eta menpekoak izatea ez den beste estatus
bat lortzea emakumeek. Dokumentu horrek
garai hartan dagoeneko hedabideak aipatzen zituen 1995ean Beijing-en egin zen IV.
Konferentzian onartutako Ekintza Planaren
hamabi area estrategikoen artean.
1995eko Beijineg-eko Ekintza Planak honako hau adierazi zuen: “nabarmena da
informazio-bideetan generoaren auziari
arretarik ez zaiola eskaintzen, generoan
oinarritutako estereotipoekin jarraitzen dutelako (...) ez dute eskaintzen emakumeen
bizi-estilo desberdinen eta bilakatze-prozesuan dagoen mundu honetan gizarteari
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egiten dioten ekarpenaren irudi orekatua”.
Eta adierazten du hartu beharreko neurrietako bat dela “hedabideetan aurkezten diren estereotipo sexistak emakumearentzat
diskriminatzaileak, iraingarriak eta mingarriak direla bultzatzea”.
Gai horretan sakonduz, 1995ean Beijing-en
Emakumeek aurrerapuaso bat emateko Nazio Batuen IV. Mundu mailako Konferentzian
parte hartu zuten 185 estatuek adostutako
Ekintza Plataformak, adierazten du bultzatu
behar dela emakumeen ordezkaritza orekatua eta estereotipatu gabea. Helburu estrategikoen artean ezartzen du komunikabideen
jarduna, eta adosten du “komunikabideetan
emakumearen irudi negatibo eta iraingarrien
etengabeko proiekzioa ezabatu egin behar
dela”, hartu beharreko neurrien artean honako hau adieraziz: “hedabideei eskatzea emakumea ez dezatela aurkeztu maila txikiagoko
izaki gisa eta ez dezatela esplotatu sexu-objektu eta kontsumo-ondasun gisa, baizik eta
aurkez dezatela gizaki sortzaile gisa, garapen-prozesuaren eragile nagusi, bultzatzaile
eta onuradun gisa”.
Era berean, Europar Batasunak kausa-efektu
erlazio bat ezarri du komunikabideetan emakumeen sarbide eta sustapenaren eta omunikabideetako produktuetan emakumeen irudi zabalagoa eta ez hain estereotipatuaren artean.
Europar Batasuneko Kontseiluaren eta Estatu
kideetako Gobernuen Ordezkarien 1995eko
urriaren 5eko Ebazpenak, publizitatean eta
komunikabideetan egiten den emakumeen
eta gizonen irudiaren tratamenduari buruzkoak, adierazten du publizitatean eta komunikabideetan sexuari lotutako estereotipoak
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunari lotutako jarreretan eragina duten desberdintasunen faktoreetako bat direla, eta

“publizitateak eta komunikabideek ekarpen
handia egin dezakete gizartean jarrerak alda
daitezen, emakumeen eta gizonen funtzioen
eta gaitasunen aniztasuna islatuz, gizarte-bizitzaren alderdi guztietan parte hartuz, eta
familiako, laneko eta gizarteko erantzukizunak emakumeen eta gizonen artean modu
orekatuagoan banatuz” eta “komunikabideek
eta publizitate-bideek ezin diote erasorik egin
giza duintasunaren errespetuari, eta ezin dute
barnean hartu sexu-arrazoiengatiko elementu
diskriminatzailerik”.
“Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko estrategia marko komunitario
baterantz” deitutako V. Ekintza Programa europarrak (2001-2005), honako hau adierazten
du: “Emakumearen irudi negatiboa edo estereotipatua iraunarazterakoan, bereziki komunikabideetan eta informazio- eta entretenimendu-kanal informatizatuetan, publizitatean
eta hezkuntza-materialean, ez da eskaintzen
ari emakumeen eta gizonen rol desberdinen
irudi zehatza ezta errealista ere, ezta aldatzen ari den mundu honi egiten dizkioten
ekarpenena ere” eta horregatik honako hau
adierazten du: ”beren adierazpen-askatasunaren kaltetan izan gabe, eta iritzi-sortzaile
eta balioak modelatzeko tresna diren heinean, komunikabideek eta kulturaren industriak
jendearen pertzepzioan estereotipo sexistak
aldatzen eta gizonen eta emakumeen irudi
objektiboa aurkezten lagundu behar dute”.
Emakumeen eta gizonen arteko berditasunerako lan-planak (2006-2010) estereotipo
sexistak ezabatu nahi ditu hezkuntzan,
prestakuntza eta kulturan, lan-merkatuan
eta komunikabideetan.
Aukera-berdintasunerako Plan Estrategikoak
(2008-2011) adierazten du emakumeen irudi
soziala sozializazio-prozesuan bere nortasunaren eraikuntzari zuzenean lotuta dagoela,
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eta prozesu horrek diferentzia handiak ezartzen ditu emakumeen eta gizonen artean.
Hezkuntza ez-formalak funtsezko zeregina
jokatzen du kultura sexistaren garapenean.
Gizarte-antolaketak eta bere irudikapenek
oraindik ere eredu androzentrikoari erantzuten diote, non sexu bakoitzari funtzio
desberdinak esleitzeak gizarte-errealitatea
zatitzeaz gain, hura hierarkizatu egiten duen,
balio txikiagoa emanez femeninoari, maskulinoarekin konparatuz gero.
Ildo horretan doa 3/2007 Lege Organikoa,
eta erkidegoko legeriaren esparruan 4/2005
Legea, zeinak emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloan euskal botere publikoen jarduna arautu eta orientatu behar
duten printzipio nagusien artean honako
hau adierazten duen: “emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren oinarri diren
sexuaren araberako rol eta estereotipoak
ezabatzea”.

Era berean adierazi behar da iragarki horiek
gazteen sexu-heziketan duten eragin negatiboa, iragarki horiek menderatzeko eta
mendean jartzeko erlazioak bultzatzen eta
sustatzen dituztelako.

Noticias de Gipuzkoa egunkari “serioa”
deitzen diren horietakoa da, berri politikoak,
ekonomikoak, estatukoak eta nazioartekoak
biltzen dituena, eta horregatik adinekoei
eta adingabeei saltzen zaie, etxe, ikastetxe,
liburutegi eta unibertsitate guztietan sartzen
da, eta herritar orok eskura du.

Adingabeen babesa indartuta geratzen da
adingabea juridikoki babesteko eta Kode
Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea aldatzen dituen urtarrilaren 15eko 1/1996 lege
Organikoaren bidez, zeinak 5. artikuluko 1.
idatz-zatian honako hau adierazten duen: “1.
Adingabeek eskubidea dute beren garapenerako egokia den informazioa bilatu, jaso
eta erabiltzeko. 2. Guraso edo tutoreek eta
botere publikoek zainduko dute adingabeek
jasotzen duten informazioa egiazkoa eta
anitza dela eta konstituzioko printzipioak
errespetatzen dituela”. Ildo horretan, administrazio publikoek zainduko dute komunikabideek, adingabeei zuzendutako mezuetan,
berdintasuna, elkartasuna eta besteekiko
errespetua sustatzen dutela, indarkeriako
irudiak eta pertsonen arteko harremanetan
esplotazioa edota tratu iraingarria edo sexista islatzea saihesten dutela.

Sexu-harremanen publizitate-jardueraren
bitartez, Noticias de Gipuzkoak prostituzioaren ohiko eta eguneroko hutsaltzea
aurkezten du, eragin hirukoitzarekin: batetik, pertsonen sexuaren araberako estereotipoen transmisioa, adierazi den bezala;
adingabeak (adibidea: 14 eta 17 urte bitarteko neska) prostituziora bideratzea edo,
gutxienez, kontuan hartzea balizko aukera

Eskubide horietako bakoitzaren babesak
adierazpen-askatasunarekiko muga bat dakar, Konstituzio Espainolaren 20.4 artikuluan
bilduta dagoena, zeinaren indarrez: “askatasun horien guztien mugak dira titulu honetan zein eskubide aitortu eta eskubideoi zor
zaien begirunea, horiek garatzeko emandako lege-manuak eta, batez ere, ohorerako,
bizitza pribaturako eta norberaren irudirako

Laugarrena.- Haurren eta gazteen eskubideen babesari dagokionez.
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bat bezala, bestetik; eta gizartean prostituzioa onartzeko eta orokortzeko iritzi-egoera
normalizatzea, ez soilik helduen prostituzioa
baizik eta 18tik 21 urtera bitartekoena ere,
bitartekarien interes ekonomikoen eta bezeroaren/prostituitzailearen satisfaziorako.
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eskubideak, bai eta gazteak eta haurrak babesteko eskubidea ere”.
Bosgarrena.- Publizitatean emakumeak sexu-objektu gisa aurkezteari dagokionez.
Noticias de Gipuzkoa egunkariaren “Clasiﬁcados” atalak hainbat epigraferen arabera
antolatutako publizitatea aurkezten du, esate
baterako: venta pisos-venta-coches- venta
motos-animales, argazkiak barne, batez ere
etxeen argazkiak “inmobiliaria” epigrafean
eta emakumeen argazkiak “servicios” epigrafean. Horrela, salerosketaren ideiak garrantzia lortzen du, sekzio horretako argazkiei eta izenburuei lotuta, “relax” epigrafeko
iragarkiak kontsumitzaileen eskura dagoen
bazar handi bat bezala aurkeztuz, non emakumeak salmenta-objektu gisa agertzen
diren.
Noticias de Gipuzkoan argitaratutako harremanetarako iragarkiak, hirugarren zuzenbideko oinarrian adierazi den bezala, mendean jartzen den eta atsegin ematen duen
emakumearen rol estereotipatua sustatzen
eta bultzatzen duten iragarkiak dira, eta era
berean emakumeen sexualitatea adjektibo
gutxiesgarriei lotuta agertzen da, adibidez
golfa, viciosa edo guarra adjektiboak. Publizitateak hutsaltzen eta zabaltzen dituen
estereotipo horiek emakumeen aurkako
indakeria fisiko eta/edo psikikoko portaerak
ekar ditzakete, menderapeneko gizarte-eredu tradizional baten esparruan beren borondatepean jarri nahi dituzten gizonen eskutik.
Ildo horretan, azaroaren 11ko Publizitateari
buruzko 34/1988 Lege Orokorraren ikuspuntutik, argitaratzen diren prostituzio-iragarkiak legez kontrako publizitatearentzat
estipulatuta dagoenean erortzen dira. Lege
horren 3 a) artikuluak legez kontrakotzat

jotzen du “pertsonaren duintasunari eraso
egiten dion edo Konstituzioan onartutako
balioak eta eskubideak, bereziki 18. artikuluak eta 20. artikuluko laugarren idatz-zatiak
aipatzen dituenak, urratzen dituen publizitatea”, izan ere, “iragarki horiek emakumea
modu laidogarrian aurkezten baitute, haien
gorputza edo gorputzaren atalak partikularki eta zuzenean erabiliz sustatu nahi
den produktuaz aske dagoen objektu soila
bezala, edota emakumearen irudia gure ordenamenduaren oinarriak urratzen dituzten
portaera estereotipatuei lotuta aurkezten
duelako, genero-indarkeriaren aurkako
babes integraleko neurriei buruzko lege organikoak aipatzen duen indarkeria sortzen
lagunduz”.
Aztertutako bi publizitate-iragarkiek, era
berean, 4/2005 Legeak gizarte-komunikabideei eta publizitateari buruzko 26. artikuluan
ezarritako bi debekuak urratzen dituzte: “1.
Hedabideetako batek ere ezin izango du
adierazi, bere jarduna Euskal Autonomia Erkidegoaren baitakoa baldin bada, pertsonek,
sexu batekoak edo bestekoak izateagatik,
giza duintasun gutxiago edo gehiago dutela,
ez eta objektu sexual soilak direla ere. Orobat,
ezingo zaie zabalkundea eman emakumeen
aurkako indarkeria justiﬁkatu, horri garrantzia
kendu edo horretara bultzatzen duten edukiei. 2. Debeku da pertsonek, sexu batekoak
edo bestekoak izateagatik, giza duintasun gutxiago edo gehiago dutela edo sexu-objektu
soilak direla adierazten duen publizitate-iragarki oro egin, eman edo erakustea, eta baita
emakumeen aurkako indarkeria justiﬁkatu,
horri garrantzia kendu edo horretara bultzatzen duen oro ere”.
Batetik, emakumeak aurkezten diren modua
kontuan izanik, horiek objektu sexual soil
bihurtzen dira. Iragarki horietan erakusten
eta eskaintzen den produktua emakumeen
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gorputza da, zeina gauzatzat hartzen den
eta publizitatea beren ezaugarri fisikoen
arabera egiten den, batez ere beren sexuezaugarriak aipatuta. Publizitate horrekin
eskaintzen zaio balizko kontsumitzaileari
nahi dituen sexu-harremanak izateko aukera, modu horretan emakumea sexu-objektu
soil bihurtuz.
Bestalde, emakumearen aurkako hutsaltzea
eta indarkeriarako bultzatzea gauzatuz,
indarkeria terminoa zentzu zabalean
ulertuz, izan ere, aipatu 4/2005 Legearen 50. artikuluaren arabera, “sexuaren ziozko edozein ekintza bortitz joko
da emakumeen aurkako indarkeriatzat,
baldin eta ekintza horrek emakumeari
kalte fisiko, sexual edo psikologikoa
edo sufrimendua ekartzen badio edo
ekar badiezaioke. Jokaera horien artean
sartuko dira emakumea ekintza horiek
egitearekin mehatxatzea, hertsapenak
egitea edo askatasuna arbitrarioki kentzea, bizitza publikoan edo pribatuan”.
Izan ere, iragarkiak irakurtzerakoan ikus
daiteke “emakumeak modu laidogarrian”
aurkezten dituztela, “beren irudia gure ordenamenduaren oinarriak urratzen dituzten
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portaera estereotipatuei lotuta aurkezten
duelako”, eta Legeak esaten duen bezala,
“genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzko abenduaren 28ko
1/2004 Lege Organikoak aipatzen duen
indarkeria sortzen” lagunduz.
Azkenik, berdintasunari eta publizitateari
dagokionez, 3/2007 Lege Organikoaren 41.
artikuluak honako hau dio: “Lege honen
arabera jokabide diskriminatzailea dakarren
publizitatea legez kanpoko publizitatetzat
joko da, publizitateari eta publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzko legerian
aurreikusitakoaren arabera”.
Seigarrena.- Noticias de Gipuzkoaren erantzukizunaren nondik norakoari dagokionez.
Noticias de Gipuzkoak argitaratzen diren iragarkien idazkuntzan edo diseinuan ez duela
zuzenean parte hartzen eta bitartekari soila
dela adieraziko balu ere, uste dugu azken
instantzian egunkaria bera dela erabakitzen
duena zer argitaratu eta zer ez. Hori dela
medio uste dugu Noticias de Gipuzkoak ezin
duela bazter utzi bere erantzukizuna argitaratzen dituen iragarkiengatik, batez ere ebazpen honen oinarri juridikoetan adierazten den
bezala, argitaratzen diren modua kontuan
izanik (testuen edukiak eta argazkiak) gure
ordenamendu juridikoaren aginduekin gatazkan sartzen dira.
Ildo horretan, 4/2005 Legearen 26.3 artikuluak honako hau edierazten du: “Gizarte-komunikabideek, beren programazioak egiteko orduan, ez dute hizkera sexistarik erabili
behar, eta emakumeen parte-hartze aktiboa
eta sexu bien presentzia orekatua eta askotariko irudia bermatu behar dute, edertasunkanonetatik eta sexu bakoitzak bizitzako arloetan betetzen dituen eginkizunei buruzko

estereotipo sexistetatik aparte, eta bereziki
zaindu behar dituzte ume zein gazteentzako
edukiak. Bestalde, emakumeek sustatutako edo emakumeek zuzendutako jarduera
politiko, sozial eta kulturalen zabalkundea
bermatu behar dute, gizonekiko berdintasunean, eta orobat emakumeak ahalduntzeko
lagungarri diren jarduerak ere”.
Bestalde, 3/2007 Lege organikoak, 39. artikuluan, adierazten du titulartasun pribatuko
gizarte-komunikabide guztiek emakumeen
eta gizonen arteko berdintasuna errespetatu
behar dutela nahitaez, edozein diskriminaziomodu saihestuz, eta Administrazio Publikoek
autoerregulazio-erabakiak sustatu behar
dituztela emakumeen eta gizonen ebardintasunaren arloko legeria betetzen laguntzeko,
komunikabide horietan garatzen diren salmenta- eta publizitate-jarduerak barne.
Ebazpena
Lehenengoa.- D/45/2008 zk. ikerketa-espedientean egindako jardunen indarrez, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defendatzailearen
ustez Noticias de Gipuzkoak sexu-arrazoiengatiko
diskriminazioa egiten du harremanetarako iragarkietan eguneroko prentsako edizioetan, emakumeak sexu-objektu soil gisa aurkezten dituelako eta
emakumearen irudia gure ordenamendu juridikoa
urratzen duten mendean jartzeko eta azpiratzeko
portaera estereotipatuei lotuta erabiltzen duelako.
Bigarrena.- Errealitate horren aurrean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak honako gomendioak eman dizkio
Noticias de Gipuzkoari:

1. Besteen prostituzioaren bitartekariek egindako iragarkien argitaratzea bertan behera
uztea, eta edozein kasutan, emakumeak
sexu-objektu soil gisa aurkezten dituztenak,
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emakumeen funtzio estereotipatuak indartzen dituztenak, baita emakumeen irudi laidogarri edo iraingarriak ere, ez argitaratzea.
2. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan autoerregulatzeko kode bat
lantzea, jendearen pertzepzioan estereotipo
sexistak aldatzen eta gizonen eta emakumeen irudi objektibo bat aurkezten laguntzeko, arreta berezia eskainiz publizitateari
eta, horren barruan, sexu-harremanetarako
publizitatearen trataerari.
D/60/2008 Eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA; HORREN BIDEZ, 2008KO LIBURU
AZOKAREN 43. EDIZIOA IRAGARTZEKO
KARTELEAN GEREDIAGA ELKARTEAK
SEXU ARRAZOIENGATIKO DISKRIMINAZIOA EGIN DUELA EZESTEN DA
Aurrekariak
Lehena.- 2008ko urriaren 17an, “Gizon
ikusezina Azokan” kartelak eragindako
D/60/2008 salaketa iritsi zen Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundera, Durangoko 2008ko Liburu eta
Disko Azokaren 43. Edizioaren publizitatean emakumeen ikusezintasuna dagoela
argudiatuz.
Bigarrena.- 2008ko urriaren 21ean, eta
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundearen antolaketaren eta
funtzionamenduaren Arautegia onartzen
duen ekainaren 13ko 119/2006 Dekretuaren 11. artikuluak esleitutako ahalmenak
betez, Durangoko 2008ko Liburu eta Disko
Azokaren 43. Edizioa iragartzeko Kartelean
emakumeen ikusezintasunak eragindako
sexu-arrazoiengatiko usteko diskriminazioa
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dela medio ofiziozko ikerketa-prozedurari
hasiera ematea erabaki da, eta 15 eguneko
epea eman zaie egokitzat hartzen duten alegazio, dokumentu eta informazio oro egiteko
eta aurkezteko, baita frogatzeko aldia ireki
dezaten eskatzeko eta egokitzat hatzen dituzten frogabideak proposatzeko ere.
Hirugarrena.- 2008ko azaroaren 13an, Gerediaga Elkartearen lehendakariaren, alegazioen idazkia iritsi zen Berdintasunerako
Defentsa Erakundearen Egoitzara. Idazki
horretan aurkeztutako dokumentu pribatuak espedientean sartzea eskatzen du, eta
Durangoko Liburu eta Disko Azokaren 43.
Edizioaren kartel irabazlearen epaimahaikideen eta egilearen lekuko-froga egiteko
proposamena aurkeztu zuen. Idazki horretan honako alegazio hauek aurkeztu ziren:
1. 43. Edizioaren txartel irabazlea 5 lagunek
(4 gizon eta emakume bat) osatutako epaimahai batek hautatu zuen. Epaimahaiko
kideak eremu artistikoan, kulturalean eta
diseinu grafikoan duten gaitasunarengatik
eta esperientziarengatik aukeratu ziren.
Epaimahai horrek kartel hori irabazle izan
zedin erabakitzeko erabilitako irizpide
artistikoak subjektiboak izan ziren.
“Gizon ikusezina azokan” lanaren leloa
egileak egile-eskubide atxikietan babestutako bere lanari jarritako izenburua
da. Izenburu hori H.G. Wells idazlearen
“Gizon ikusezina” eleberrian oinarrituta
dago. Izenburu hori ez da kartelaren leloa, ezta Durangoko Azokarena ere, eta,
gainera, ez da kartelean azaltzen.
2.Txapelari buruzko iritziak.
A)Gerediaga Elkartearen ustez, txapela
gizonen osagarri tradizional gisa –soilik
eta derrigorrez gizon euskaldunaren
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irudiari lotuta– ez da errealitatera egokitzen. Gaur egun, txapela osagarri
gisa erabiltzea, nahiz eta beste garai
batzuekin alderatuta gaur egun oso
gutxi erabiltzen den, ez dago gizonezko
landa-eremuari lotuta, orain dela urte
batzuk bezala, baizik eta gaur egun
emakumeek nahiz gizonek erabiltzen
dute beren estetikaren osagarri gisa
hiri-ingurunean ere.
B)Women´s Secret emakumezko barruko
arroparen enpresaren egungo publizitatearen argazkiak erantsi dira, eta argazki horietan ikusten da emakumeak txapelak jantzita azaltzen direla. Halaber,
Ertzaintzako emakumeen uniforme ofizialaren argazkiak txertatu dira, emakume horiek ere txapela gorria erabiltzen
dute. Azkenik, Durangoko Azokaren 40.
edizioa iragartzen duen kartela aurkeztu
dute txapela gizonek nahiz emakumeek
erabiltzen dutela frogatzeko; izan ere,
kartel horretan txapela duen emakume
baten irudia azaltzen da.
C) Berriro ere esan dute ez dela egia txapela gizonezkoen osagarri tradizionala
denik eta emakumea baztertzen duenik.
Adibide gisa, praken erabilera aipatzen
dute; izan ere, prakak, garai batean,
tradizionalki soilik gizonek erabiltzen
zituzten.
3.Betaurrekoei eta entzungailuei dagokienez, adierazi dute ez dakitela zertan
laguntzen dioten emakumearen ustezko
diskriminazioari.
Laugarrena- 2008ko abenduaren 5ean, ikerketa-espedientearen izapidegilearen erabakia igorri zen. Erabaki horren bitartez, Gerediaga Elkarteak eskatutako frogaren praktika
ezesten da prozeduraren xedea ez delako
epaimahaiaren zeregina epaitzea, ezta egile-

aren sormena ere.
Bosgarrena.- 2008ko abenduaren 29an
idazki bat iritsi zen Berdintasunerako Defentsa Erakunde honetara, proposatutako
lekuko-froga ukatzeari buruzko azalpenak
eskatzeko. Era berean, instrukzio egintzari jar dakizkiokeen errekurtsoei buruzko
informazioa eskatu zuten.
Seigarrena.- Urtarrilaren 16an, aurreko
akordioa, hots, proposatutako lekukofrogaren praktika ukatzen zuena atzera
botatzen duen akordioa bidali zen Gerediaga Elkartera; eta, hortaz, proposamena onartu egin zen.
Zazpigarrena.- Proposatutako sei lagunei
jakinarazi zitzaien 2009ko urtarrilaren 27an
lekuko-froga egingo zela Berdintasunerako
Defentsa Erakundearen egoitzan.
Zortzigarrena.- 2009ko urtarrilaren 27an,
deitutakoen artetik ez zen bakar bat ere
aurkeztu lekuko-frogara.
Bederatzigarrena.- 2009ko urtarrilaren
30ean, Durangoko 2008ko Azoka iragartzen duen Kartelari dagokionez gauzatutako jardunei eta hartutako erabakiei buruzko informazioa eskatzeko idazki
bat igorri zen Durangoko udalerriko Berdintasunaren Batzordera eta Kontseilura. Halaber, “Bilgune Feminista” Elkarte
Feministari eta “Andereak Feministak”
elkarteari gai horri buruzko informazioa
eskatu zitzaien.
Hamargarrena.- Gaur egun, soilik “Plataforma
andereak” erantzun du esanez Durangoko
Udalaren Berdintasunaren Kontseiluko kide
gisa hartu zutela parte, eta Kontseilu horretan Gerediaga Elkartera idazki bat bidaltzea
erabaki zela.
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Hamaikagarrena- 2008ko abenduaren
10ean, eta 119/2006 Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoaren indarrez, Gerediaga
Elkarteari entzute-tramiteari hasiera eman
zitzaion, egindako ikerketa-eginbideetarako sarbidea izateko eta, komenigarritzat
jotzen badu, espedientearen ebazpenean
kontuan izan beharreko alegazioak, dokumentuak edo bestelako elementuak aurkezteko.
Hamabigarrena.- 2009Ko martxoaren 20ean, Gerediaga Elkarteak igorritako eskutitza
batean, 2009ko Urtarrilaren 15eko Akordioan onarturiko lekuko froga ez burutzeagatik
defentsa gabezia alegatzen du.
2009ko Martxoak 28an, Gerediaga Elkarteari, Elkarte berak, lekuko bidezko froga gisa
proposaturiko pertsonei eginiko deialdien
kopiak jakinarazten zaizkio. Deituriko lekukoak ez ziren agertu.
Zuzenbideko Oinarriak
Lehena.- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako funtsezko eskubideari dagokionez.
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna giza eskubideei buruzko nazioarteko hainbat testutan aitortzen den printzipio juridiko
unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak
desagerrarazteari buruzko Konbentzioa
dago. Konbentzio hori Nazio Batuen Batzar
Nagusiek onartu zuten 1979ko abenduan eta
Espainiak 1983an berretsi zuen.
Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko funtsezko printzipioa da. Amsterdameko
Ituna indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko
maiatzaren 1etik aurrera, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak
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desagerraraztea Europar Batasuneko eta
horren kide direnen politika eta ekintza
guztietan bildu behar diren helburuak dira.
1978. urteko Espainiako Konstituzioak 14.
artikulua berdintasun-printzipioari eskaintzen dio, eta honako hau ezartzen du: “Espainiarrak legearen arabera berdinak dira,
eta ezin da inolako bereizkeriarik egin, (…)
sexu-arrazoiak, (…) direla medio”.
Emakumeen eta gizonen arteko egiazko
berdintasunari buruzko martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoaren (hemendik aurrera 3/2007 Lege Organikoa) 4. artikuluak
honako hau ezartzen du: “Emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu juridikoaren printzipio
informatzailea da, eta, horregatik, arau
juridikoak interpretatu eta aplikatzerakoan
sartu eta kontuan hartuko da”.
Otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako 4/2005 Legeak (aurrerantzean, 4/2005 Legea) mekanismo eta
neurri zehatz batzuk planteatzen ditu, euskal herri-administrazioek eragin handiagoko politikak eta jardunak abiaraz ditzaten
lortzeko, emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunaren fenomenoa –egiturazkoa eta unibertsala– gizartetik desagerrarazteari begira. Mekanismo horien artean
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundea sortu du, sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-egoeren aurrean
herritarrak defendatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen
arteko tratu-berdintasunaren printzipioaren
betetzea sustatzeko organo gisa (63.1 artikulua). Defentsa Erakundearen zereginetako bat ikerketak egitea da, sexua dela-eta
gerta daitezkeen diskriminazio-egoerak
–zuzenekoak edo zeharkakoak– argitze al-
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dera (64.1 a artikulua).

kultura-alderdiek dituzten ondorioekin.

Kasu honetan, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundeari
dagokio argitzea Gerediaga Elkarteak sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa egin ote
duen Durangoko 2008ko Liburu eta Disko
Azokaren 43. Edizioa iragartzeko “Gizon
ikusezina azokan” Kartelak emakumeak
ikusezin bihurtzen dituelako. Kartel horretan, tradizionalki gizonena izan den osagarri bat, hots, txapela, euskal kulturaren
sinboloa da.

Konbentzioaren hirugarren zeregina giza
eskubideen kontzeptuaren interpretazioa
zabaltzea da, emakumeek beren funtsezko eskubideak erabiltzearen murrizketan
kulturak eta tradizioak bete duten papera
formalki onartzearen bitartez. Kultura eta
tradizioa hainbat estereotipo, ohitura eta
arautan adierazten dira, eta horiek emakumeen berdintasunerako bidean dauden
muga juridiko, politiko eta ekonomiko asko
sortzen dituzte. Harreman hori onartuz,
Konbentzioaren hitzaurrean honako hau
adierazten da: “gizonaren eta emakumearen arteko erabateko berdintasuna lortzeko
beharrezkoa da gizonak nahiz emakumeak
gizartean eta familian betetzen duen paper
tradizionala aldatzea”. Horren ondorioz,
Konbentzioko Estatu Kideek gizonen eta
emakumeen jarrerako eredu soziokulturalak aldatzen lagundu behar dute “sexuetako
baten gehiagotasunaren edo gutxiagotasunaren ideian edo gizonen eta emakumeen
funtzio estereotipatuetan oinarrituta dauden aurreiritziak eta ohiturazko eta beste
edozein motatako praktikak ezabatzeko”
(5. artikulua). Azkenik, Konbentzioaren xedapen guztiek adierazten dute bi sexuek
erantzukizun berdinak izan behar dituztela
familia-bizitzan, eta hezkuntzari eta enpleguari dagokionez eskubide berdinak izan
behar dituztela, gogor egiten dute borroka
eremu publikoa gizonezkoen mundu gisa
eta etxea emakumearen eremu gisa definitzen dituzten kultura-ereduen aurka.

Bigarrena.- Kulturak eta komunikabideek
desberdintasuna eta mendekotasuna iraunarazten duten genero-rolen eta -estereotipoen transmisioan duten zereginari lotuta.
Emakumearen aurkako diskriminazio modu
guztiak desagerrarazteari buruzko Konbentzioa –Nazio Batuen Batzar Nagusiak
1979ko abenduaren 18an onartu zuen, eta
20 herrialdek berretsi ondoren, 1981eko
irailaren 3an nazioarteko tratatu gisa jarri
zen indarrean– Espainiak 1983an berretsi
zuen. Konbentzioaren espirituaren sorrera
fedea oinarrizko giza eskubideetan, gizakiaren duintasunean eta balioan eta gizonen
eta emakumeen eskubide-berdintasunean
berresteko Nazio Batuek dituzten helburuetan dago. Konbentzioak berdintasunaren
esanahia definitzen du eta berdintasuna
nola lortu behar den adierazten du. 1. artikuluaren arabera, honako hau hartzen da
diskriminaziotzat: “sexuan oinarritutako bereizkeria, bazterkeria edo murrizketa oro (...)
politika, ekonomia, gizartea eta politikaren
arloan eta arlo zibilean edo beste edozein
arlotan”. Giza eskubideei buruzko beste
tratatu batzuk ez-bezala, Konbentzioa giza
ugalketarekin zerikusia duten gaiez arduratzen da, eta sexuen arteko harremanetan

Nazio Batuek 1985ean Nairobin egin zuten
emakumeen aurrerapenerako Konbentzioan, beste hainbat estrategiaren artean definitzen da komunikabideek funtsezko zeregina dutela emakumeen estatusak aurrera
egin dezan, eta komunikabide desberdine-
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tan emakumeen irudikapen estereotipatu
eta esplotatzaileak ezabatzeko deia egiten
du, publizitate-iragarkiak barnean hartuz.
1990. urtean, Nairobiko Estrategien Lehen
Txostenean eta ebaluazioan onartu zen komunikabideetan irudi estereotipatuak iraunarazteak, bereziki gizonezkoen eta emakumezkoen rol tradizionalen goraipamenak,
emakumeen berdintasunerako aurrerapena
atzeratzen zuela, statu quo desberdinerako
justifikazioa ematen zuelako.
1995. urtean, Nairobiko Estrategien Bigarren Txostenean eta ebaluazioan adierazten da, besteak beste, komunikabideak
gutxi erabiltzen direla emakumeek gizarteari egiten dizkioten ekarpen positiboak
bultzatzeko. Eta adierazten duenez, komunikabideek eraikitako emakumeen irudiak
ez badira ateratzen patriarkatuak historian
zehar esleitu dien zeregin estu eta mugatuetatik -ama, emazte eta sexu-objektu gisa-,
ezinezkoa da gizarteak bere kultura-esanahiak aldatzea eta menpekoak izatea ez
den beste estatus bat lortzea emakumeek.
Dokumentu horrek garai hartan dagoeneko
hedabideak aipatzen zituen 1995ean Pekinen egin zen IV. Konferentzian onartutako
Ekintza Planaren hamabi area estrategikoen artean.
Pekingo Ekintzarako Planean azaltzen den
helburu estrategikoetako baten arabera,
emakumeen ordezkaritza orekatua eta
ez-estereotipatua sustatzeko premia dago.
Plataforma tartean sartuta dauden eragile
sozial guztientzat bideratuta dago: Gobernuarentzat, nazioarteko nahiz nazioko
komunikabide-sistementzat, emakumeen
aurrerapeneko nazioko erakundeentzat,
GKEentzat eta komunikabideetako eta
sektore pribatuko elkarte profesionalentzat; eta adierazten du neurri asko daudela
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estereotipazioari aurre egiteko, honako hau
esaten baitu: “nabarmena da informaziobideetan generoaren auziari arretarik ez
zaiola eskaintzen, generoan oinarritutako
estereotipoekin jarraitzen dutelako (...) ez
dute eskaintzen emakumeen bizi-estilo
desberdinen eta bilakatze-prozesuan dagoen mundu honetan gizarteari egiten dioten
ekarpenaren irudi orekatua”.
NBEk bezalaxe, Europar Batasunak kausaefektu erlazio bat ezarri du komunikabideetan emakumeen sarbide eta sustapenaren
eta komunikabideetako produktuetan emakumeen irudi zabalagoa eta ez hain estereotipatuaren artean.
Pekingo Ekintzarako Plataformaren ondorioz, EBko Kontseiluaren eta Estatu Kideetako Gobernuaren Ordezkarien 1995eko
azaroaren 10eko Ebazpena argitaratu zen,
emakumeek eta gizonek publizitatean eta
komunikabideetan duten irudiaren tratamenduari buruzkoa. Ebazpen horretan
adierazi zen publizitatean eta komunikabideetan sexuari lotutako estereotipoak
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunari lotutako jarreretan eragina duten
desberdintasunen alderdietako bat direla.
“Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko estrategia marko komunitario baterantz” deitutako V. Ekintza Programak (2001-2005) honako hau adierazten
du: “Emakumearen irudi negatiboa edo
estereotipatua iraunarazterakoan, bereziki komunikabideetan eta informazio- eta
entretenimendu-kanal informatizatuetan,
publizitatean eta hezkuntza-materialean,
ez da eskaintzen ari emakumeen eta gizonen rol desberdinen irudi zehatza ezta
errealista ere, ezta aldatzen ari den mundu
honi egiten dizkioten ekarpenena ere” eta
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horregatik honako hau adierazten du: “beren adierazpen-askatasunaren kaltetan izan
gabe, eta iritzi-sortzaile eta balioak modelatzeko tresna diren heinean, komunikabideek eta kulturaren industriak jendearen
pertzepzioan estereotipo sexistak aldatzen
eta gizonen eta emakumeen irudi objektiboa aurkezten lagundu behar dute”.
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako lan-planak (2006-2010) estereotipo sexistak ezabatu nahi ditu hezkuntzan,
prestakuntzan eta kulturan, lan-merkatuan
eta komunikabideetan.
Aukera-berdintasunerako Plan Estrategikoak (2008-2011) adierazten du emakumeen
irudi soziala sozializazio-prozesuan bere
nortasunaren eraikuntzari zuzenean lotuta
dagoela, eta prozesu horrek diferentzia
handiak ezartzen ditu emakumeen eta
gizonen artean. Hezkuntza ez-formalak
funtsezko zeregina jokatzen du kultura sexistaren garapenean. Gizarte-antolaketak
eta bere irudikapenek oraindik ere eredu
androzentrikoari erantzuten diote, non sexu
bakoitzari funtzio desberdinak esleitzeak
gizarte-errealitatea zatitzeaz gain, hura
hierarkizatu egiten duen, balio txikiagoa
emanez femeninoa denari, maskulinoa denarekin alderatuz gero.
Estatuko testuinguruan, 3/2007 Lege Organikoaren 26.1 artikuluak, tratu-berdintasunari
eta aukera-berdintasunari buruzkoak, esanbidez aipatzen du agintaritza publikoek, beren eskumenen eremuan, bermatuko dutela
printzipio hori emakumeen eta gizonen artean
eraginkorra izan dadin sormen eta produkzio
artistikoari eta intelektualari dagokionez ez
ezik sormen hori hedatzeari dagokionez ere.
Emakumeen eta gizonen berdintasunaren

alorrean botere publikoen jarduna antolatu
eta bideratu behar duten printzipio orokorren
artean, 4/2005 Legearen 3.6 artikuluak ezartzen du sexuaren araberako rol eta estereotipo batzuk desagerrarazi behar direla, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren
oinarri baitira eta horien arabera emakumeei
etxeko eremuaren ardura eta gizonei eremu
publikoaren ardura izendatzen baitzaizkie,
eta, gainera, balorazio eta aitorpen ekonomiko eta sozial oso ezberdina eginez.
Hirugarrena.- Genero Indarkeriaren aurkako
Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak aldatu
zuen Publizitateari buruzko 1998ko azaroaren
11ko 34/1988 Legearen 3. artikuluak honako
hau hartzen du bidegabeko publizitatetzat:
a) Pertsonaren duintasunari eraso egiten
dion edo Konstituzioan onartutako balioak
eta eskubideak, bereziki 4. ataleko 18. artikuluak eta 20. artikuluak aipatzen dituztenak, urratzen dituen urratzen dituen publizitatea. Ulertuko da honako hauek ere
aurreko aurreikuspenean sartzen direla:
emakumeak modu laidogarrian aurkezten
dituzten iragarkiak, haien gorputza edo
gorputzaren atalak partikularki eta zuzenean erabiliz sustatu nahi den produktuaz
aske dagoen objektu soila bezala, edota
emakumearen irudia gure ordenamenduaren oinarriak urratzen dituzten portaera
estereotipatuei lotuta aurkezten duelako,
Genero-indarkeriaren aurkako Babes
Integraleko Neurriei buruzko Lege Organikoak aipatzen duen indarkeria sortzen
lagunduz.
b) Iruzurrezko publizitatea.
c) Bidegabeko publizitatea.
d) Publizitate subliminala.
e) Produktu, ondasun, jarduera edo zerbitzu jakin batzuen publizitatea arautzen
duen araudian ezarritakoa urratzen duen
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publizitatea”.
Era berean, 25. eta 29. artikuluek eta Xedapen Gehigarriak, alde batetik, kontsumoagintaritzek, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteek eta Fiskaltzat herritarren
interes kolektiboen eta zehaztugabeen defentsan duten zeregina aipatzen dute, eta,
beste alde batetik, agintaritzek eta erakundeek duten zeregina emakumeen defentsan publizitate sexistaren kasuan.
3/2007 Lege Organikoaren 41. artikuluak
honako hau dio: Lege horren arabera portaera diskriminatzailea dakarren publizitatea legez kanpoko publizitatetzat joko da,
publizitateari eta publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzko legedian aurreikusitakoaren arabera.
4/2005 Legearen 26.2 artikuluaren arabera, “debekatuta dago pertsonak, sexu
batekoak edo bestekoak izateagatik, giza
duintasun gutxiago edo gehiago dutela edo
sexu-objektu soilak direla adierazten duen
publizitate-iragarki oro egin, eman edo
erakustea, eta baita emakumeen aurkako
indarkeria justiﬁkatu, horri garrantzia kendu
edo horretara bultzatzen duen oro ere”.
Ildo horretatik, halaber, komeni da Europako Parlamentuaren 2008ko irailaren
3ko Ebazpena, emakumeen eta gizonen
berdintasunean marketinak eta publizitateak duten eraginari buruzkoa, aipatzea.
Ebazpen horretan, beste gai batzuen artean, honako hau esaten da: publizitatea
eta marketina kulturaren isla dira, eta kultura sortzen laguntzen dute. Ebazpen hori
bereziki sendoa da; izan ere, adierazten
du generoan eta generoaren estereotipo
modu orotan oinarritutako mezu diskriminatzaileak edo laidogarriak ematen dituen
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publizitatea oztopoa dela gizarte modernoa
eta berdintasunezkoa sortzeko.
Publizitate sexistaren kasuak lantzerakoan,
legedia anbiguoa da oso gutxi zehaztuta dagoelako. Legez kontrakoa ote den ezartzeko,
kasuistika balioetsi behar denez gero, egun
dagoen araudiaren eta jurisprudentziaren
arabera, balioesten ari garen kartela nekez
etor daiteke bat legezko aginduekin; izan
ere, agindu horietan eskatzen da zilegitasunik ezaren portaera bereziki larria izatea.
Hortaz, alde batera utzi behar da azterketa
honen xede den Durangoko Liburu eta Disko
Azokaren 43. edizioa iragartzeko kartelaren
publizitatea legez kontrakoa delako ideia.
Hala eta guztiz ere, kartel horretan ikusten da
emakumearen ikusezintasuna; izan ere, gizonezko irudi orokor baten bitartez egiten da
Euskal Autonomia Erkidegoko kultura-ekitaldi handienaren publizitatea. Erabilera grafiko
horrek ez dio laguntzen kultura estereotipatutik berdintasunaren kulturarako aldaketa
sozialari.
Azkenik, adierazi behar dugu Durangoko
Liburu eta Disko Azokaren 43. edizioa
iragartzen duen Kartelaren kasuan ez
gaudela legez kontrako publizitatearen
aurrean, ez baitago Publizitateari buruzko
Legearen 3. artikuluan azaltzen den egoera bakar bat ere.
Laugarrena.- Durangoko Liburu eta Disko
Azokaren 43. Edizioa iragartzeko kartelean
azaltzen den emakumeen estereotipazioari
lotuta.
“Estereotipo” hitzak (Lippman-ek erabili
zuen lehen aldiz “Gure buruan dauden
irudiak, errealitatearen eta guk errealitateari buruz dugun ideiaren artean tartekatzen
direnak”, 1922), aukera kopuru handi baten
artetik sinbolo gutxi batzuk hautatzearen
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ondorioz sortzen den eta kolektibo bat
ordezkatzen duen irudi bati egiten dio
erreferentzia. Estereotipoa, hortaz, talde
zabal eta askotarikoaren ordezkaritza da;
sinboloen eta balioen eredu baten menpe
dagoen ikuskera sinplifikatua, talde sozial
oso baterako indibidualtasuna baliogabetzen duena. Halaber, kode ikusezintzat,
ezkututzat eta soilik ikuspegi kritikoarekin
ikusi ahal izango dugun kodetzat hartzen
da (Correa, RI, Gumán, MD eta Aguayed,
JI “La mujer invisible. Una lectura disidente de los mensajes publicitarios”, 2000).
Genero-estereotipoaren
bitartez
bere
sexu-kondizioak lotzen duen taldea osatzen duen pertsona ikusezin bihurtzen eta
desitxuratzen da; horretaz gain, pertsona
horren karikatura egiten da. Emakumeei
buruzko estereotipoek gure gizarteetako
balio patriarkalen defentsa eta gizonezkoen
lidergoa galtzeko beldurra ezkutatzen dute
(Farray Cuevas, Las diosas en el limbo mediático. Los estereotipos sobre las mujeres
en la publicidad. 2006).

A)Irizpide artistikoak –5 lagunek osatutako
epaimahai batek (4 gizon eta emakume 1)
irizpide horien arabera erabaki du kartel
hori dela, bere kalitateagatik, egokiena
Durangoko azokaren publizitatea egiteko– subjektiboak dira. Gai horri dagokionez, esan behar dugu artea ez dela bera
sortzen den gizarte- eta kultura-errealitatetik bereizi behar. Horregatik, testuinguru soziokultural, geografiko eta denbora-arlokoan interpretatu behar da bere
zentzuaren konplexutasuna ulertzeko.

Gaur egungo gizarteetan publizitatea tekniken, komunikatzeko estrategien, erabileren, moduen eta testuinguruen multzoa da,
pertsonei zerbait edota zer edo zer egiteko
komenentzia sinestaraztera bideratua. Publizitate-komunikazioaren bistako helburua
honako hau da: iragarkiaren hartzaileak iragarkian jartzea arreta, haren interesa piztea
gauza, marka edo ideia baten inguruan,
haren nahia sustatzea eta iragarritako produktua erostera bideratutako ekintza edo
portaera sortzea hartzailearengan.
Durangoko 2008ko Liburu eta Disko Azokaren 43. edizioa iragartzeko kartelaren
irudian euskal kulturaren estereotipazioa
dagoelako argudioak garatzeko, Gerediaga
Elkarteak aurkeztutako alegazio-idazkiari
dagokionez, honako hau adierazi behar da:

2008ko Durangoko Kartelaren kasuan,
kartela osatzen duten elementuak bi motatakoak dira: zeinu grafikoak eta alfazenbakizkoak. Alfazenbakizko osagai horiek egiten duten ainguraketa-eginkizunak ez du
uzten testuingururatze unibertsalik (2008ko
abenduaren 5a, 6a, 7a eta 8a). Kartelak hiru
elementu ikonografiko ditu: Txapela bat,
betaurreko batzuk eta entzungailu moderno
batzuk; elementu horiek guztiak antolatuta
dauden modua kontuan hartuta, ematen
du guztiak buru batean kokatuta daudela,
elementu horien kokapen erlatiboa dela
medio. Irudiak errealitatearen berregitea
dira, nahiz eta analogikoki errealitatearekin erlazionatuta dauden, eta errealitatetik
bereizten dira analogikoki desberdina den
errealitate bat osatzen dutelako. Komuni-

Irudiaren irakurketan edo azterketan hiru
esaldi daude: esaldi objektibo bat, elementu formalak zerrendatzeko; ulermen ikonografikoko fase bat, kontzeptua ulertzeko;
eta hirugarren fase bat, interpretazio orokor subjektibo bat egiteko. Ildo horretatik,
irudi batek erakusten duenaren arabera,
irudi hori modu berean interpreta dezakete
hainbat pertsonak, baina pertsona horiek
guztiek modu desberdin batean konnotatu,
hots, interpreta dezakete.
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katzeko intentzioa eta zentzua duen errealitatea. Elementu isolatu horiek konposizio
baten zati bihurtzen direnean mezuren bat
grafikoki komunikatzeko asmoz, indibidualki irakurtzeko modukoak izateari uzten
diote eta zentzu konplexu bat eramaten
duten elementuak izaten hasten dira, eta
elementuek zentzu horretan esku hartzen
dute ikuslearen irakurketa-prozesuetan.
Irudia orokorrean interpretatzeko fase horretan esan daiteke euskal txapela (euskal
kulturaren sinbolo gisa) duen gizon baten
irudia dirudiela.
H.G. Wells idazlearen “Gizon ikusezina” eleberrian oinarritutako ”Gizon ikusezina azokan” lanaren izenburua egileak asmatutako
leloa da, eta ikusezina izan nahi duen gizon
horren irudiarekin jolasten du. Kasu honetan, paradoxikoki, emakumea da azaltzen
ez dena. 2008ko kartelaren lehiaketaren
oinarriek ez zuten zehazten edo ezartzen
leloa aukeratzeko irizpiderik; hortaz, hasiera batean, edozein lelo edo izenburu izan
daiteke baliagarri.
B)Euskal txapela tradizionala ez dela soilik
gizonen osagarria eta gaur egun emakumeek nahiz gizonek erabiltzen duten osagarria dela dioen argudioari dagokionez,
esan behar dugu txapela horren erabilera, kolorea eta buruan jartzeko modua
euskaldunen nortasunaren adierazgarri
bihurtu direla.

Ildo horretatik, gogoratzea txapela klasiko
horren erabilera, kolorea eta buruan janzteko era bilakatu dira euskaldunon nortasunezaugarri. Euskal txapela beste antzeko
janzki batzuekin alderatu nahi izan bada ere,
berezko elementu desberdintzaileak ditu,
hala nola: bere kolorea (tradizionala beltza
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eta urdin iluna izaten da), zapalak eta zabalak
izaten dira, ez dute biserarik eta txapela inguratzen duen atal bertikala barrurantz tolestuta
egoten da; horretaz gaian, erdian beti txortena izaten du. Euskal gizonak ia ez du txapela
buruan sartzen, beste leku batzuetan, ordea,
belarrietaraino sartzen dute. Euskal txapela
klasikoa atzerantz, aurrerantz, ezkerrerantz
edo eskuinalderantz oker daiteke. Txapela
hori da, jatorriak alde batera utzita, euskaldunen nortasunaren adierazgarri bihurtu dena.
Txapela klasiko hori, iraganean landa-eremuan gizonek erabiltzen zutela alde batera
utzita, gaur egun landa-eremuko nahiz hiri-eremuko gizonek eramaten dute. Nagusiki adin jakin bateko gizonek normalean
erabiltzen duten euskal jantzia da, nahiz
eta gaur egun esan daitekeen belaunaldi
gazteetako edo tarteko belaunaldietako ia
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inork ez duela erabiltzen ohiko jantzi gisa.
Egia da gaur egun txapela gizonek nahiz
emakumeek erabiltzen duten osagarri estetikoa dela, baina emakumeek ez dute Euskadiko gizonezko tradizionalek erabiltzen
zuten moduan erabiltzen.
Bosgarrena.- Durangoko Liburu eta Disko Azokaren 43. Edizioa hedatzeko Gerediaga Elkarteak komunikabideetan aurkeztu duen publizitate-iragarkiak modu egokian eta positiboan
erantzuten dio euskal kulturaren irudi ez-estereotipatu bati. Iragarki horretan emakumeen
eta gizonen hainbat proposamen azaltzen dira,
erabilitako elementu ikonografikoak aldatuz
(betaurreko, kapela, eta belarritako motak) eta
bere mezua honako hau da: “Aurkitu Euskal
Kulturaren aurpegi guztiak”.
Ebazpena
Lehena.- D/60/2008 zenbakiko ikerketaespedientean aurkeztutako datu guztiak
kontuan hartuta, Emakumeen eta Gizonen
Defentsa Erakundearen ustez, Durangoko
2008ko Liburu eta Disko Azoka iragartzen
duen Kartelaren 43. Edizioan egin den

emakumeen ikusezintasuna ezin da sexuarrazoiengatiko diskriminaziotzat hartu.
Bigarrena.- EAEko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako defendatzailearen iritziz,
Durangoko Liburu eta Disko Azokaren 43.
Edizioa iragartzen duen kartelak beste
elementu edo sinbolo batzuk, emakumeen
ustezko ikusezintasuna kulturan saihestuko
zutenak, erabil zitzakeen, eta ildo horretatik, honako GOMENDIO hau ematen du:
- Liburuaren eta Diskoaren Euskal Azokaren ondorengo edizioak iragartzeko Kartelaren Oinarrietan klausula bat gehitzea.
Klausula horretan adieraziko da gizonen
eta emakumeen arteko berdintasuna
errespetatu, babestu eta gorde beharko
dela, konnotazio maskulinoaren ikonoak
erabiltzea saihesteko eta bi generoak
erakutsiko dituzten edo sinbolikoki neutroak diren ikonoen erabilera sustatzeko.
- Epaimahaiko kideen osaera paritarioa
izatea.
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D/61/2008 eskaera
EBAZPENA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO DEFENDATZAILEARENA, KALEXKA GIZARTE ETA
HEZKUNTZA ESKU-HARTZE ELKARTEA,
LANERATZEAN SEXU ARRAZOIENGATIKO DISKRIMINAZIOAN ERORI DELA
BAIESTEN DUENA.
Aurrekariak
Lehena.- 2008ko urriaren 27an, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundean salaketa sartu zen, Kalexka
gizarte- eta hezkuntza-arloko Esku-hartze
Elkarteak egindako enplegu-eskaintzari buruzkoa, hiru lanpostu betetzeko gizonezko
hiru gizarte-hezitzaile eskatzen zituela aintzat hartuta.
Bigarrena.- 2008ko azaroaren 6an, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
defendatzaileak ikerketa-prozedurari ofizioz hasiera emateko erabakia hartu zuen,
eta Kalexka gizarte- eta hezkuntza-arloko
Esku-hartze Elkarteari hamar eguneko
epea eman zion egokitzat jotzen zituzten
alegazio, dokumentu eta informazio guztiak
aurkezteko.
Hirugarrena.- 2008ko azaroaren 21ean, Kalexka gizarte- eta hezkuntza-arloko Eskuhartze Elkarteak bidalitako alegazio-idazkia sartu zen Berdintasunerako Defentsa
Erakundean, gizarte- eta hezkuntza-arloko
Esku-hartze Elkarte horrek Urnietako eta
Donostiako udalekin zerbitzuak emateko
kontratuak sinatuta zituela adierazten zuena.
Kontratu horien kontratazioko baldintza-agirietan ezartzen denez, “zerbitzua emateko,
sexu desberdineko bi hezitzaile beharko
dira”. Hori dela-eta, eta bete beharreko plaza
hutsak zeuden zerbitzuetan emakumezko he-
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zitzaileak bazituztela aintzat hartuta, baldintza-agiriaren arabera “gizonezko” hezitzaileak
“ezinbestean” kontratatu behar izan zituztela
argudiatu zuten.
Laugarrena.- 2008ko abenduaren 30ean
informazio-eskaera bidali genion Kalexka
gizarte- eta hezkuntza-arloko Esku-hartze
Elkarteari, eskainitako lanpostuak betetzeko
gizonezkoak kontratatzea funtsezko betekizun profesionala eta erabakigarria ote zen
argitzeko, eta 2009ko urtarrilaren 20an bidali
ziguten erantzuna.
Zuzenbideko Oinarriak
Lehena.- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako funtsezko eskubideari dagokionez.
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
giza eskubideei buruzko nazioarteko hainbat testutan onartzen den printzipio juridiko
unibertsala da. Testu horien artean, emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak
desagerrarazteari buruzko Konbentzioa
dago. Konbentzio hori Nazio Batuen Batzar
Nagusiek onartu zuten 1979ko abenduan, eta
Espainiak berretsi 1983an.
Berdintasuna, halaber, Europar Batasuneko
funtsezko printzipioa da. Amsterdameko Ituna
indarrean jarri zenetik, hots, 1999ko maiatzaren
1etik aurrera, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak desagerraraztea Batasuneko eta horren kide direnen politika eta ekintza
guztietan bildu behar den helburua da.
1978ko Espainiako Konstituzioak 14. artikulua
berdintasun-printzipioari eskaintzen dio, eta
honako hau ezartzen du: “Espainiarrak legearen arabera berdinak dira, eta ezin da inolako
bereizkeriarik egin, jaiotza, arraza, sexu, erlijio,
iritzi nahiz bestelako inguruabar edo egoera
pertsonal zein sozialak aintzat hartuta”.

Urteko Txostena 2008
Emakumeen eta gizonen arteko egiazko
berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoaren (hemendik aurrera 3/2007
Lege Organikoa) 4. artikuluak honako hau
ezartzen du: “Emakumeen eta gizonen arteko
tratu- eta aukera-berdintasuna ordenamendu
juridikoaren printzipio informatzailea da, eta,
horregatik, arau juridikoak interpretatu eta
aplikatzerakoan sartu eta kontuan hartuko da”.
Otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak (aurrerantzean,
4/2005 Legea) mekanismo eta neurri zehatz
batzuk planteatzen ditu, euskal herri-administrazioek eragin handiagoko politikak eta
jardunak abiarazi ditzaten lortzeko, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren
fenomenoa —egiturazkoa eta unibertsala—
gizartetik desagerrarazteari begira. Mekanismo horien artean Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Defentsa Erakundea sortu
du, sexuarengatiko diskriminazio-egoeren
aurrean herritarrak defendatzeko eta Euskal
Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa
bete dadin sustatzeko organo gisa.
Kasu honetan, Berdintasunerako Defentsa Erakundearen eskumena da Kalexka
gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartze
Elkartea, laneratzean, sexu-arrazoiengatiko
diskriminazioan erori ote den aztertzea, hiru
lanpostuetarako hautaketa-prozesuan emakumeei parte hartzeko aukera ukatu dietela
aintzat hartuta.
Bigarrena.- Laneratzean tratu- eta aukeraberdintasuna jasotzeari dagokionez.
3/2007 Lege Organikoaren 5. artikuluak
2002/73/EE Zuzentarauaren aurreikuspenak biltzen ditu (Kontseiluaren 76/207/EEE
Zuzentaraua aldatzen duena, lana lortzeko,
prestakuntzarako eta lanbide-aurrerape-

nerako aukerak eta lan-baldintzak emakumeentzat eta gizonentzat berdinak izateko
printzipioaren aplikazioari buruzkoa) eta
honako hau ezartzen du: “emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasunaren printzipioa, enplegu pribatuaren
eta enplegu publikoaren eremuan laneratzean, norberaren kontura lan egitea barne,
lanbide-prestakuntzan, lanpostuz igotzean,
lan-baldintzetan (ordainketari eta kaleratzeari buruzkoak barne), eta erakunde sindikaletako eta enpresa-erakundeetako edo
kideek lanbide jakin bat gauzatzen duten
erakunde orotako kide izatean eta horietan
parte hartzean (erakunde horiek ematen
dituzten prestazioak barne) bermatuko da”.
Lege horrek artikulu bat (22 bis) erantsi
dio Enpleguari buruzko abenduaren 16ko
56/2003 Legeari, laneratzean gerta daitekeen diskriminazioari buruzkoa, eta honako
hau adierazi du hitzez hitz: “diskriminatzailetzat hartuko dira bi sexuetako bati bakarrik
egiten zaizkion eskaintzak, salbu eta garatu
beharreko jardueraren funtsezko baldintza
profesionala eta erabakigarria bada”.
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak horri dagokionez egindako galderari, Kalexka
gizarte- eta hezkuntza Esku-hartze Elkarteak zera jakinarazi du, 2009ko urtarrilaren
20an, sexua ez dela funtsezko betekizun
profesional erabakigarria eskainitako lanpostuetan jarduteko. Horri dagokionez, zera
adierazi du, “gizonezkoak kontratatzean ez
duela kontuan hartzen funtsezko betekizun
profesionala denik, eta, era berean, emakumeak kontratatzerakoan ere ez duela aintzat
hartzen funtsezko betekizun profesionala
bete beharra. Kontratazioak egiterakoan,
honako irizpide hau baino ez du kontuan hartzen elkarteak: Kalexkarekin kontratuak egin
dituzten Udalek ezarritako baldintza-agiriak
betetzea. (...). Erabakigarria eta funtsezkoa
zera da, emakumezkoek zein gizonezkoek
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baldintza jakin batzuk biltzea eremu teknikoan, giza eremuan eta harremanei dagokienez, hain zuzen ere bete behar duten
eginkizunerako proﬁl egokia islatuko duten
baldintzak”.
Eta, horren ildotik, honako hau erantsi du:
“Profesionalen eta gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzearen hartzaile direnen artean
sortzen diren harreman eta lotura horietan,
berriz, egokitzen jotzen dugu hezkuntza-arloko mota askotako estilo eta ereduak ekarriko
dituzten taldeak osatzea, gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzearen hartzaile diren
gazte eta nerabeei ahalik eta aukera zabalena
eskaintzeko, haien lehentasun, premia eta
gaitasunak oinarritzat hartuta erakargarrientzat eta egokientzat jotzen dituzten hezkuntza-ereduzkoekin harremanetan jartzeko
aukera izan dezaten”.
Hirugarrena.- Tratu-berdintasunaren salbuespenari dagokionez.
Arestian adierazitako aginduetatik ondorioztatzen da tratu-berdintasunaren eta lan-eremuan sexu-arrazoiengatik ez diskriminatzearen
printzipioak (eta zehazki laneratzeari dagokionez) botere publikoak nahiz enplegu-emaileak
(pertsona fisikoak edo juridikoak) lotzen dituela. Hala eta guztiz ere, gure ordenamendu juridikoak baimena ematen du salbuespenezko
hainbat zirkunstantziatan eta hainbat lanbidejardueratan sexu-arrazoiengatiko tratu-desberdintasunak izateko, eta horregatik ez da
praktika diskriminatzailerik egingo.
Hortaz, honela definitzen diren ekintza positiboko neurriak dira: “emakumeen aldeko
neurri espeziﬁkoak, gizonekiko dituzten desberdintasun-egoerak zuzentzeko. Neurri horiek, egoera horiek gertatzen direnean aplikatu
ahal izango dira eta arrazoizkoak eta proportzionalak izango dira kasu bakoitzean lortu
nahi den helburua kontuan hartuta” (3/2007
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Lege Organikoaren 11. artikulua).
Bestetik, 3/2007 Lege Organikoak, 5. artikuluko bigarren paragrafoan, 76/200/EEE Zuzentarauan aipatutakoaren ildotik, esanbidezko
salbuespena egiten du, eta honako hau adierazten: “Lana lortzeari dagokionez, nahitaezko
prestakuntza barne, ez da diskriminaziotzat
hartuko sexuarekin zerikusia duen ezaugarri
batean oinarritutako tratu-desberdintasuna,
baldin eta lanbide-jarduera zehatzen nondik
norakoa edo jarduera horiek gauzatzen diren
testuingurua dela medio ezaugarri hori funtsezko lanbide-baldintza erabakigarria bada,
betiere helburua legezkoa bada eta baldintza
tamainakoa”. Adierazitako agindua salbuespena izateak eskatzen du aginduari buruzko
interpretazio murriztailea egitea, horretarako,
kasu bakoitzean kasuaren inguruan dauden
zirkunstantziak zorrotz aztertu beharko dira,
sexuarekin zerikusia duen ezaugarrian oinarritutako tratu-desberdintasuna 3/2007 Lege
Organiko horretako 5. artikuluan sar ote
daitekeen erabakitzeko.
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren
erabakiak —erabaki horietan onartu da salbuespen hori— aztertzen baditugu, ondoriozta dezakegu jarduera haiek guztiek espetxeetako zaintza-postuekin lotuta zeuden
jarduerekin (1998ko ekainaren 30eko EEJAE;
gaia: batzordea Frantziaren aurka), edo istilu
larrien egoeretan poliziek egindako hainbat
jarduerarekin (1986ko maiatzaren 15eko
EEJAE; gaia: Johnston); edo hainbat borroka-unitate bereziren zerbitzuekin (1999ko
urriaren 26ko EEJAE; gaia: Sidar) zerikusia
zutela. Era berean, berdintasunaren aurkakotzat hartu dira 2005eko otsailaren 1eko
EEJAEn azaltzen den debeku orokorra, hau
da, emakumeek meatze barruan lan egiteko
debekua eta ingurune hiperbarikoetan eta
urpekaritzakoetan lan egitekoa (Gaia: Batzordea Austriaren aurka).
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Espainiari
dagokionez,
Konstituzio
Auzitegiak epai askotan babesa eman die
sexu-arrazoiak direla medio hainbat lanbide
lortzeko ukoak direla-eta erreklamatzen
zuten emakumeei. Horrela, bada, Indar
Armatuetan sartzeari (zehazki Aireko
Akademia Orokorrean aurretik gauzatu
behar diren lanbide-heziketako ikasketak
egiteko debekua) (216/1991 KAE), eta
meatzeetan lana lortzeari dagokionez (229/
1992 KAE). Duela gutxiko epaiei dagokienez,
Auzitegi Gorenaren 2001-02-08ko epaia
nabarmendu behar da. Epai horren arabera,
diskriminatzailea da El Palmar arrantzalekomunitatean onartzeko ukoa; izan ere,
hori hartzen da lanean hasteko aurretiazko
baldintzatzat, uko hori justifikatzen duten
arrazoiak sexuan oinarrituta daudenean.
Hortaz, eta gaiari buruz emandako jurisprudentzia-erabakien arabera, bukatzeko esan
dezakegu emakumeek lana lortzeko eskubidearen erabateko baztertze generikoak zerikusia zuzena duela lanpostu horietan egin beharreko jarduera profesionalen ezaugarriekin.
Horren haritik, Enpleguari buruzko 56/2003
Legearen 22 bis artikuluko hitzez hitzeko
dikzioari jarraiki —horren arabera, “bi sexuetako bati soilik eskainitako eskaintzak diskriminatzaileak izango dira, salbu eta garatu
beharreko jardueraren funtsezko betekizun
profesional erabakigarria baldin bada”— eta
transkribatutako jurisprudentzia-irizpideak
aintzat hartuta, ondoriozta dezakegu Kalexka gizarte- eta hezkuntza-arloko Esku-hartze
Elkartea sexu-arrazoiengatiko zuzeneko
diskriminazioan erori dela laneratzean, hiru
lanpostu betetzeko gizonezko hiru gizartehezitzaile eskatu dituelako, sexuari zuzenean
lotutako bereizketa ezarriz eta emakumeei
lanpostu horietara iristeko aukera galaraziz.
Ildo horretatik, 4/2005 Legearen 3. artikulu-

ak —3/2007 Lege Organikoan (6. artikulua)
modu berean bilduta dago— honako hau
ezartzen du: “Zuzeneko bereizkeria dago
pertsona bat sexuaren zioz edo sexuarekin
zuzenean loturik dauden inguruabarrak direla-eta haurdun egonda edo ama izanda,
esaterako – beste pertsona bat baino modu
txarragoan tratatu dutenean edo tratatzeko
aukera dagoenean”.
Laugarrena.- Kalexka gizarte- eta hezkuntza-arloko Esku-hartze Elkartearen erantzukizunaren norainokoari dagokionez:
Kalexka gizarte- eta hezkuntza-arloko Esku-hartze Elkarteak alegazioetan adierazi
duenez, Urnietako eta Donostiako udalekin
zerbitzuak emateko sinatutako kontratuen
kontratazioko baldintza-agiriek honako hau
ezartzen dute: “zerbitzua emateko, sexu
desberdineko bi pertsona beharko dira”.
Hori dela-eta, eta bete beharreko plaza
hutsak zeuden zerbitzuetan emakumezko
hezitzaileak bazituztela aintzat hartuta,
baldintza-agiriaren arabera “gizonezko”
hezitzaileak ezinbestean kontratatu behar
izan zituztela argudiatu du. Hala, gizarteeta hezkuntza-programa kontratatu duten
Donostiako eta Urnietako Udalek ezarritako kontratu-klausulak betez, plaza horiek
betetzeko lan-eskaintza murriztailea egin
izanaren eta azkenean 3 gizonezko hautatu
izanaren arrazoia ezarri da.
“Sexu desberdineko bi hezitzaile beharko
dira” hori kontratazioko baldintza-agirietan
ezartzeagatik Udal kontratugileen jarduna
diskriminatzailea den edo ez aztertzea ez
dagokio Defentsa Erakundeari, Arartekoaren erakundea delako herri-administrazioak
ikertzeko ahalmena duen bakarra. Alabaina,
Defentsa Erakundeak ebatzi behar du Kalexka gizarte- eta hezkuntza-arloko Esku-hartze Elkarteak egindako enplegu-eskaintza
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diskriminatzailea den edo ez, emakumeei
beren sexuarengatik bakarrik parte hartzeko aukera ukatzen dietela aintzat hartuta.

tzetan, laneratzean bete beharreko tratu-berdintasunaren printzipioa betetzea, 3/2007 Lege
Organikoaren 5. artikulua betez.

Horren ildotik, ulertzekoa bada ere Kalexka
gizarte- eta hezkuntza-arloko Esku-hartze
Elkarteak Udal kontratugileek baldintza-agirietan ezarritako baldintzak bete nahi izatea,
jokoan dauden betebeharrak ponderatu beharra dagoela ere hartu behar du aintzat, eta,
horri jarraiki, azpimarratzekoa da berdintasunerako eta sexu-arrazoiengatiko diskriminazio
ezarako funtsezko eskubidearen errespetuari
lehentasuna eman behar zaiola, kasu guztietan eta gure antolamendu juridikoari jarraiki,
kontratu-betebeharrak betetzearen aurretik.

2.5 Gomendioak betetzea

Ebazpena
Lehena.- D/61/2008 ikerketa-espedientean
egindako jardunei jarriki, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako defendatzaileak
uste du Kalexka gizarte- eta hezkuntza-arloko
Esku-hartze Elkarteak emakumeen eta gizonen
arteko tratu-berdintasunaren lege-agindua ez
duela betetzen, eta, laneratzean, sexu-arrazoiengatiko zuzeneko diskriminazioan erortzen
dela, egindako enplegu-eskaintzan gizonezko
hiru gizarte-hezitzaile eskatzen dituelako.
Bigarrena.- errealitate horren aurrean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundeak honako gomendioak eman dizkio
Kalexka gizarte- eta hezkuntza-arloko Eskuhartze Elkarteari:
1. Erakunde publiko kontratugileei, ezarritako kontratu-klausulatik eratorritako ondorio
diskriminatzaileak jakinaraztea, emakumeen eta
gizonen tratu-berdintasunaren printzipioa betetzea behar bezala ponderatuko duen baterako
konponbidea aurkitzeko helburuarekin.
2. Etorkizunean egingo diren enplegu-eskain-
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4/2005 Legearen 64.2 artikuluko b) idatzzatian ezarritakoaren arabera, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunaren Defentsa
Erakundeak “jarraipen egokia egin behar
du gomendio horiek betetzen diren ikusteko”, eta, 119/2006 Dekretuaren 19.2 artikuluko a) idatz-zatiaren arabera, “egindako
gomendioak eta onartu diren edo ez” jaso
behar du Eusko Legebiltzarrari urtean bidali
beharreko txostenaren edukietan.
Egokitzat ikusi den kasuetan, egindako gomendioak amaitutako ebazpenetara bildu
dira, eta hortaz ez da egokitzat jo gomendio
horiek berriz ere zerrendatzea. Gomendioak
betetzeari dagokionez, aipatzekoa da gomendioak 2008. urteko azken hiruhilekoan
edo 2009. urteko lehen hiruhilekoan bidali
direla, eta, hortaz, betetze horri buruz funtsezko informazioa lortzeko epea laburra
gertatu dela.
Nolanahi ere, entitateetako batek, Viajes
Marsans SAk, erantzuna eman dio Berdintasunerako Defentsa Erakundeak bidalitako
jarraipen-galdesortari (gomendioak betetzeari buruzkoa), eta enpresan Berdintasun
Plana landu aurreko jardunak dagoeneko
hasi dituztela eman du aditzera (diagnostiko-fasean daude une honetan).
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Urteko Txostena 2008

3

Laburpena

Urteko Txosten hau 2008ko ekitaldiari dagokio eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak egindako
askotariko jardun ugarien deskribapen zehatza egitea da haren xedea.
Berdintasunerako Defentsa Erakundea,
sexuarengatiko diskriminazio-egoeren
aurrean herritarrak defendatzeko eta
Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa bete dadin sustatzeko organoa da. Eusko Jaurlaritzaren
organo publikoa da, sortu berria eta
independentea, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari atxikia.
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen IV. Tituluari
jarraiki sortu da Berdintasunerako Defentsa
Erakundea. Jaurlaritzaren lehendakaritzari
buruzko ekainaren 13ko 119/2006 Dekretuak arautu ditu Berdintasunera Defentsa
Erakundearen izaera, mugak, eginkizunak,
antolamendua, funtzionamendua eta abar.
Dekretu horrek onartzen du Defentsa Erakundearen antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko Erregelamendua.
Berdintasunerako Defentsa Erakundeari
agindutako helburua, hots, sexu-arrazoiengatiko zuzeneko edo zeharkako diskriminazio-egoeretan herritarren tratu-berdintasunaren eta defentsaren printzipioa sustatzea
eta babestea, 4/2005 Legearen 64.2 artikuluan esleitutako eskumen sortaren bitartez
gauzatu da. Hau da, sustapena eta babesa
hainbat eginkizun heterogeneoren bitartez
gauzatzen da, ongi zehaztutako eskumenekin batera betebehar orokorrak ere biltzen dituelako, askotariko jardun-aukerak
onartzen dituztenak.
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Garrantzizkoa da organo horren zeregina
azpimarratzea, tratu-berdintasunaren printzipioa betetzen ote den ikusteko eta legegintza-botereei proposamenak eramateko
behatoki espezializatua delako, eta sexuarrazoiengatiko zuzeneko edo zeharkako
diskriminazio-egoeretan esku hartzeko
espezializatua dagoelako. Azpimarratzekoa da, halaber, erakundearen zeregina ez
dela ikerketa-prozeduraren kudeaketara
mugatzen. Herritarren eskura babes-prozedura bat jartzeak, tratu-berdintasunaren
eta sexu-arrazoiengatiko diskriminaziorik
ezaren arloan espezializatutako erakunde
batek kudeatua, babesaren erantzukizuna
sendotzen du, espezializazioari esker.
2008ko Urteko Txostenean, lehen atalean,
Berdintasunerako Defentsa Erakundea
abian jartzeko eta funtzionatzeko garatutako jardunen deskribapenarekin zerikusia
duten alderdiei heldu diegu, honako hauek
guztiak aztertuz: funtzionamendurako oinarrizko tresnak (espedienteak izapidetzeko
informatika-aplikazioak, segurtasun-agiria
eta abar), hedatzeko eta komunikatzeko
jardunak (web-orria eta abar), Nazioarteko
Mintegia, koordinazio- eta laguntza-mekanismoak bultzatzea, nazioz haraindiko
harremanak garatzea, egindako azterlanak
eta agerkariak, eta langileen eta aurrekontuaren baliabide propioak.
Hedatzeko eta komunikatzeko jardunak
erakunde publikoentzat, Autonomia Erkidegoko biztanleentzat eta sektore pribatuarentzat izan dira bereziki, hau da, agente
ekonomiko eta sozialentzat, langileentzat,
lanbide-elkarteentzat, elkarte feministentzat,
eta elkarteentzat orokorrean, baita komunikabideentzat ere. Berdintasunerako Defentsa
Erakundea zer den, zer eginkizun dituen eta
Berdintasunerako Defentsa Erakunde horre-
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tara jotzeko zer egin behar den jakinaraztea
izan da jardun horien helburu nagusia. Horretarako, hainbat komunikazio-tresna garatu
dira. Tresna horien artean www.euskadi.net/
defentsoria web-orria dago, baita banatzeko
bi informazio-triptiko, publizitate-hegalak
prentsa idatzian txertatzeko eta irratiko iragarki bat ere.
Tresna horiek euskarri gisa erabili dira apirilean, ekainean, irailean, urrian eta azaroan
publizitate-kanpaina bat egiteko. Hedatzeko
euskarriak bi hizkuntza ofizialetan zabaldu
dira, eta, mezuak egiteko, 2007an landutako
eta hedatutako leloak hartu dira oinarritzat:
“Ez zaituzte kontratatzen gerta litekeelako
haurdun geratzea, emakume izateagatik”,
“Zure soldata txikiagoa da zure gizonezko
lankideena baino, emakume izateagatik”, “Ez
zaituzte mailaz igotzen ez dutelako uste zuk
nahiak izan ditzakezunik, emakume izateagatik”, “Zure lanean, gehiago balioesten dute
zure ﬁsikoa zure gaitasuna baino, emakume
izateagatik”. Lelo horiek Eusko Jaurlaritzaren
eta Berdintasunerako Defentsa Erakundearen logotipoarekin, telefono-zenbakiarekin
eta harremanetarako helbide elektronikoarekin batera aurkeztu ziren, baita honako
hitz hauek ere: “Zure kasuan baieztapen hori
egiazkoa bada eta aldatzea nahi baduzu,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Defentsa Erakundeak mekanismo guztiak
jartzen ditu zure eskura helburu hori lortzeko.
Zeren, emakume izateagatik, eta gizarte berdinago baten alde, organo publikoa eta doakoa eskaintzen baitizugu Euskadin, sektore
pribatuan, sexu-arrazoiengatiko diskriminazio-egoeretan, zuzenekoak edo zeharkakoak,
defendatzeko”.
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen bi
hedapen-triptiko argitaratu dira “Sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurrean, dei

iezaguzu” lelopean eta “Sektore pribatuan
pairatutako sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurrean defendatzea ez zaizu ezer
kostako” lelopean, hurrenez hurren.
Orobat, hainbat komunikabidek egindako
eskaerei erantzunez, 117 inpaktu egin ditugu guztira, prentsa digitalean eta idatzian,
orokorrean eta espezializatuan, eta irrati eta
telebistan.
Zenbait jardunalditan parte hartu dugu Berdintasunerako Defentsa Erakundea eta haren
eginkizun eta jardunak aurkezteko, honako
ekitaldi hauetan parte hartuz eta ponentziak
aurkeztuz: “Emakumeak lan-merkatuan”
hitzaldia, Bilboko Elorrieta-Erreka Mari Institutuak antolatua; “Lan Jazarpenari” buruzko
hitzaldia, UGT sindikatuak antolatua; “Nola
egin aurre legeriari genero-berdintasunaren
alorrean?”, Ergonomiako Euskal Erakundeak
antolatua; “Genero-berdintasuna kooperatibetan” jardunaldia, Forokoopek - Euskadiko
Kooperatiben Goren Kontseilua eta Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa-- antolatua;
eta “Berdintasunari eta genero-indarkeriari
buruzko IV. jardunaldiak”, Aizan Berdintasunerako Elkarteak antolatuak. Orobat, eskolak
eman dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Masterrean, UPV/EHUko Enpresa
Espezialitatearen moduluan.
Bereziki azpimarratzekoa da “Sexu-arrazoiengatiko diskriminazioari eta prozedura juridikoari buruzko Nazioarteko Mintegia” antolatu eta egin izana, honako helburu hauekin,
besteak beste: aukera-berdintasunaren printzipioen hedapena, benetako berdintasuna
eta tratu-berdintasuna, eta Berdintasunerako
Defentsa Erakundearen hedapena. Nazioarteko topaketa hori Donostian egin zen, irailaren 3an, 4an eta 5ean. EHUko Udako Ikastaroen Fundazioak lagundu zigun topaketaren
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antolamenduan, eta unibertsitate horretako
Berdintasun Zuzendaritzak, berriz, zuzendaritzan.
Inaugurazio-ekitaldian Cristina Uriarte UPV/
EHUko Gipuzkoako Campuseko errektoreordeak, Mertxe Larrañaga Unibertsitate
horretako Berdintasunerako zuzendariak
eta Maite Erro EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzaileak
hartu zuten parte. Mintegiaren garapenean,
berriz, Ausrine Burneikiene Lituaniako Berdintasunerako defendatzaileak, Elisabeth
Lier-Haugset Norvegiako Berdintasunerako eta Diskriminazioaren aurkako Defentsa Erakundearen Zerbitzu Juridikoen
arduradunak eta Caroline Wieslander-Blucher Suediako Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen bere homologoak hartu
zuten parte. Botere Judizialaren Kontseilu
Nagusiaren Berdintasun Batzordeko kide
eta adierazitako Batzordeko Etxeko eta Genero Indarkeriaren aurkako Behatokiaren
presidente Montserrat Comas de Argemir
andreak aurkeztu zuen esparru-ponentzia,
“Sexuagatiko diskriminazioa: izan dituen
esanahien bilakaera historikoa” titulupean.
Orobat, Galiziako Aholku Kontseiluko presidente eta Galiziako Auzitegi Nagusiko
magistratu (eszedentzian) Teresa CondePumpidok “Haurduntzagatiko edo amatasunagatiko diskriminazioa: 3/2007 Lege
Organikoaren ekarpenak” ponentzia aurkeztu zuen; Gipuzkoako Laneko eta Gizarte
Segurantzako Ikuskatzailetzako buru Juan
Ramón Tabernero Sánchezek “Ikerketako
eta zehapeneko prozedura: Laneko Ikuskatzailetza sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurrean” ponentzia aurkeztu zuen;
Granadako Unibertsitateko Zuzenbidearen
Filosofia irakasle Ana Rubio Castrok “Zeharkako diskriminazioa eta egitura patriarkala” gaia jorratu zuen; EHUko ekonomia

270

aplikatuko irakasle Elena Martínez Tolak
“Berdintasunaren ameskeria: emakumerik
eza zuzendaritzako postuetan eta soldatahesia” ponentzia aurkeztu zuen; eta Lituaniako Aukera Berdintasunerako Defentsa
Erakundeko kide Valdas Dambravak lan
bat aurkeztu zuen Lituaniako “publizitateari
eta komunikabideei” buruzko azterketaren
inguruan. Gainera, mahai-inguru bat egin
zen “Sexu-arrazoiengatiko diskriminazioaren aurrean erakunde sindikalek eta enpresa-batzordeek duten zereginari” buruz.
Mahai-inguru horretan ordezkari sindikalek
hartu zuten parte (CCOOko Berdintasunerako idazkari Felisa Piedra, UGTren Ekintza
Sindikalaren idazkari Pilar Collantes Ibáñez,
ESK-ko Isabel Castro García, LABeko Emakumearen Berdintasunerako idazkari Zaloa
Ibeas, Estee-Eilaseko Mª José Molina, eta
SATSE Erizaintzako Sindikatuko ordezkari
Loreto Moreno).
Egindako agerkarien artean, 2007ari dagokion Urteko Txostena argitaratu da, eta
CDromen bildu dira 2007an egindako Europako Genero Berdintasunerako Defentsa
Erakundeei buruzko Nazioarteko Mintegian
eta 2008ko irailean egindako Sexu-arrazoiengatiko diskriminazioari eta prozedura
juridikoari buruzko Nazioarteko Mintegian
aurkeztutako ponentziak. Halaber, “Emakumeak eta zuzendaritza-postuak: berdintasunaren ameskeria” agerkariarekin
eman zitzaion hasiera “Tratu Berdintasuna
Bildumari”. Agerkari hori Eusko Jaurlaritzak
Bilbon duen Ordezkaritzan uztailaren 23an
egindako aurkezpen-ekitaldiaren xede izan
zen. Ekitaldi horretan azterlanaren egile eta
koordinatzaile Elena Martinez Tola andreak
eta Confebaskeko lehendakariorde Ana
Belén Juaristi andreak hartu zuten parte.
2008an aurrera egin da kolaborazio-meka-
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nismoaren definizioan, akordioak eta hitzarmenak sinatuz; horien artean honako hauek
daude: Defentsa Erakundearen informaziosistemari laguntza eta euskarri teknikoa
emateko 2008ko urtarrilaren 2an Ejie S.A.
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Sozietatearekin sinatutako lankidetza-hitzarmena;
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatearekin 2008ko urtarrilaren
16an ekintza publikoan sinatutako Lankidetzako Akordio Markoa, emakumeen eta
gizonen berdintasunari eta sexuak eragindako diskriminaziorik ezari buruzko jakintza
garatzeko; Arartekoaren Erakundearekiko
Lankidetza Akordioa, 2008ko maiatzaren
26an sinatu zen ekintza publikoan; eta
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatearen eta Uda Ikastaroak Fundazioaren arteko Lankidetza Hitzarmena,
2008ko uztailaren 16an sinatua, UPV/EHUko Uda Ikastaroen esparruan emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunarekin eta
sexu-arrazoiengatiko diskriminaziorik ezarekin lotutako prestakuntza-programak
egiteko.
Halaber, lankidetzan jarduteko antzeko mekanismoak bultzatzeko hainbat lan-bilera
egin dira hainbat entitaterekin, hala nola
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren
Dokumentazio Judizialaren Zentroarekin
eta Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Sailarekin, kasu honetan honako agindu honi erantzuna emateko:
“emakumeen eta gizonen berdintasunaren
arloan, diskriminazioaren kontrako lan-araudiaren betetze-mailaren jarraipena egite
aldera, lan-administrazioko agintaritzarekin
lankidetzan jarduteko” aginduari. Agindu
hori Berdintasunerako Defentsa Erakundearen eginkizun gisa ezarrita dago 4/2005
Legearen 64.2 artikuluaren j) atalean.

Euskal Autonomia Erkidegoko instituzioekin izandako harremanen artean Eusko
Legebiltzarrarekin izandako harremana
nabarmendu behar da; harreman hori bi
modutara gauzatu da, alde batetik, 2007ari
dagokion Urteko Txostenaren aurkezpenarekin, legez ezarrita dagoen bezala, eta
beste alde batetik, Norvegiako Berdintasunerako eta Diskriminazioaren aurkako Defentsa Erakundera eta Finlandiako Genero
Berdintasunerako Defentsa Erakundera
egindako bisitarekin. Bisita hori Berdintasunerako Defentsa Erakundeak bultzatu du
Eusko Legebiltzarraren kolaborazioarekin.
Hortaz, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak, Eusko Legebiltzarraren Emakumearen eta Gazteriaren Batzordearekin batera, Berdintasunerako Defentsa Erakunde
horien aurkezpen-bilerak antolatu ditu eta
bilera horietan parte hartu du Defentsa Erakunde horiek Oslon eta Helsinkin dituzten
egoitzetan 2008ko apirilaren 14tik 17ra.
Nazioz haraindiko harremanei dagokienez,
lan-bilerak egin dira Lituaniako, Norvegiako,
Finlandiako, Suediako, Islandiako, Txileko,
Kolonbiako eta Guatemalako hainbat erakunderekin harremanak izateko. Erakunde
horien eskumen-eremua dela medio, garrantzizkoa da erakunde horiekin harremanak estutzea eta informazioa elkarri ematea, batzuetan Berdintasunerako Defentsa
Erakunde honek eskatuta, eta beste batzuetan, erakunde bisitariek eskatuta. Entitate
horien artean, honako hauek aipatu behar
dira: Lituaniako Aukera Berdintasunerako
Defentsa Erakundea; Norvegiako Berdintasunerako eta Diskriminazioaren aurkako
Defentsa Erakundea; Suediako Berdintasunerako Defentsa Erakundea; Finlandiako
Genero Berdintasunerako Defentsa Erakundea; Islandiako Genero Berdintasunerako Zentroa eta Genero Berdintasunerako
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eta Aniztasunaren Nazioarteko Institutua,
Islandiako Unibertsitatean egoitza duena;
Kolonbiako Sisma Mujer Korporazio Elkartea; Guatemalako Giza Eskubideen Legezko Ekintzarako Zentroaren Komunikazio
Unitatea; eta Txileko Emakumearen Zerbitzu Nazionala.
Berdintasunerako Defentsa Erakundearentzat interesekoak diren gai batzuen berri
izateko, hainbat azterlan enkargatu dira.
Adierazitako azterlanak honako hauek dira:
-“Genero-berdintasunaren alorreko lan-zuzenbideen gida”, UPV/EHUri enkargatu
zitzaion, genero-berdintasunaren alorrean, langileez arduratzen diren lan-arloko
eskubideak hedatzeko, baldin eta langile
horien lan-arloko arauketa Langileen Estatutuaren Legean bilduta badago.
-“Genero-berdintasuna hitzarmen kolektiboetan sartzeko gida”, UPV/EHUri kontratatu zitzaion, EAEko lan-harremanetan
emakumeen eta gizonen arteko benetako
berdintasuna modu eraginkorrean sustatzen lagunduko duten adibide praktikoak
emateko.
-“EAEko elkarte gastronomikoek duten garrantziari eta horien gizarte-eraginari buruzko azterlana”, Farapi, S.L. enpresari esleitu
zaio, erakunde hori antropologia-azterlanetan espezializatuta dago, eta UPV/EHUko
arlo horretako espezialista bati eskatutako
azterketa juridiko batekin batera, aurreikusten da 2009ko ekitaldian aurkeztuko dela
Eusko Legebiltzarrean Ezohiko Txosten
gisa. Bere helburua elkarte gastronomikoei
buruzko informazio fidagarria eta eguneratua izatea da, baita erakunde pribatu
horietan emakumeak sartzeko aukerarik ez
izateari dagokionez arauketa juridikoa ere.
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-“Tratu-berdintasunaren Behatokia abian jartzea” Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen web orrian, UPV/EHUri
kontratatu zitzaion. Bere helburu nagusia emakumeen eta gizonen benetako
egoerari buruzko informazioa aldizka
eta sistematikoki biltzea, aztertzea eta
hedatzea da sektore pribatuko eremuan
tratu-berdintasunaren ikuspegia oinarri
hartuta; hori guztia, iritzi publikoa sentsibilizatzeko eta diskriminazioak dituen
aurpegi desberdinak salatzeko. Honako
hauek dira estatistika-informazioa lortzeko iturri ofizialak: Eustat (Estatistikaren
Euskal Erakundea), EIN (Estatistika Institutu Nazionala) eta Eurostat. Informazio
hori intereseko hiru arlotan aurkeztuko
da: 1) Ordaindutako lana; 2) Diru-sarrera
monetarioak; eta 3) Uztarketa eta baterako erantzukizuna; dena den, arlo horien
guztien aurretik beste bat dago: 0) EAEko
testuinguru sozioekonomikoa. Informazio
horrek duen konplexutasuna dela medio,
informazio hori Berdintasunerako Defentsa Erakundearen web-orrian argitaratzeari buruzko gaia 2009ko ekitaldian
landuko da.
Urteko Txostenaren 1. atalaren amaieran
Berdintasunerako Defentsa Erakundeko
Zerbitzu Juridikoei atxikitako langileen
bitartekotasun egoera eta ezaugarriak
jakinarazten dira; izan ere, ez daukate
batere espesializaziorik berdintasunaren
gaian, Administrazio Publikoan aurretiko
esperientzia txikia zuten eta ikerketa soziojuridikoaren edo genero-berdintasunaren
eremuan batere esprientziarik ez. Halaber,
1. atalaren amaiera horretan 2008ko aurrekontu-esleipena eta aurrekontua betetzea
ere jakinarazten dira.
Halaber, 2008ari dagokion Urteko Txostena-
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ren 2. atalean 12 hilabete horietan herritarrak
artatzeko gauzatutako jardunak azaltzen
dira. Sektore pribatuko sexu-arrazoiengatiko
diskriminazio-egoeren aurrean herritarrak
defendatzea da Defentsa Erakundeari dagokion arreta-eredu espezifiko eta espezializatua, 4/2005 Legearen 64.2 artikuluak agindu
dizkion eginkizunen arabera.
2008an, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak sexu-arrazoiengatiko ustezko diskriminazioa dela eta, 67 eskaera berri artatu ditu, aurreko ekitaldian baino 16 gehiago.
Eskaera horien tipologiari dagokionez, 35
kontsulta (%52,2), 17 kexa (%25,4) eta 15
salaketa (%22,4) dira.
Egiaztatu da Berdintasunerako Defentsa
Erakundeari egindako eskaera kopurua igotzen ari dela. 2006an, 35 eskaera, 2007an,
51 eta 2008an, 67. Horrek esan nahi du aurreko urtearekin alderatzen badugu, 2008an
%31,4ko igoera izan dela. Era berean, egiaztatu da kontsulten ehunekoa %14,4 jaitsi
dela, 2008an artatutako eskaeren erdia
baino zertxobait gehiago baitira, eta kexa
eta salaketa kopurua ere antzeko ehunekoetan igo dela, artatutako eskaeren ia erdia
baitira. Kexen eta salaketen igoerak, kontsulten kaltetan, erakusten du Berdintasunerako Defentsa Erakundearen eginkizun
ikuskatzaileak eta ikertzaileak garrantzi
handiagoa hartzen duela pixkanaka-pixkanaka, kontsulta- edo aholkularitza-arloko
eginkizunarekin kontrajarririk.
Eskaera horien jatorriari dagokionez, gehienak pertsona partikularrek egin dituzte (n=55, %82,1), batez ere emakumeek
(n=44), nahiz eta gizonen eskaerak ere jaso
diren (n=10), eta kasu bat anonimoa da.
Gutxiago badira ere, entitate pribatuek ere
egin dituzte eskaerak (n=4, %6,0), zehazki,

2 enpresak eta 2 elkartek; baita entitate publikoek ere (n=8, %11,9), Berdintasunerako
Defentsa Erakundearen ekimenari erantzuten diotenen artean (n=5), Lanbide Heziketako Ikastetxe bat, Udal bat eta Gasteizko
Sindikoa daude.
Eskaera horiek aipatzen duten eremuari
dagokionez, eskaeren bi herenak baino gehiagok (n=45, %67,2) lan-eremua aipatzen
dute, ondoren komunikabideak daude (n=8,
%11,9) eta, azkenik, zerbitzu-eremua (n=3,
%4,5). Elkargo-, kirol- eta hezkuntza-arloko
eremuek eskaera bat izan dute, hurrenez
hurren (%1,5). Gainerako 8 eskaerak “bestelako” eremuei buruzkoak dira (%11,9) eta
Berdintasunerako Defentsa Erakundearen
eskumenekin lotuta ez dauden problematikak biltzen dituzte.
Eskaera kopuru handiena biltzen dituzten bi
arrazoiak norberaren, familiaren eta lan-arloko bizitza bateragarri egitea (%16,4), eta
haurduntzarekin eta amatasunarekin lotutako kaleratze-arazoa (%14,9) dira. Azken
problematika horrek erakusten du sexuan
oinarritutako diskriminazio onartezina
dagoela. Diskriminazio horrek, gaur egun
oraindik ere, emakumeak lan-merkatutik
zuzenean botatzeko mekanismoekin jarduten du.
Jasotako 17 kexaren aurrean, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak izandako
jardunari dagokionez, 11 kasutan ikerketaakordioaren xede izan dira; 3 ez dira onartu
eremu publikokoak direlako; eta gainerako
3en artetik, bat aurretiazko eginbideen fasean konpondu zen (adingabea zaintzeko
eszedentziaren ondoren lanean hastea,
baina enpresak borondatezko eszedentziatzat hartu zuen; nolanahi ere, enpresak
bere jarrera aldatu egin zuen sexu-arrazoi-
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engatiko diskriminazioa egiten ari zitekeela
jakinarazi zitzaionean); beste bat balioestefasean dago (aurretiazko eginbideen fasean informazioa eskatu zaio alderdi interesdunari, baina oraindik ez da informazio hori
jaso ontzat har daitekeen edo ez balioesteko); eta azken kexa “jazarpen sexistaren
kasuak konpontzen laguntzeko bide gisa
erabiltzeko” jardunei buruzkoa da, baina
entitate publiko bat denez gero, ikerketa ez
den beste jardun bat eskatzen du.
15 salaketei dagokienez, 8 kasutan Berdintasunerako Defentsa Erakundeak ofiziozko
ikerketa egin du. Aurretiazko eginbideak
gauzatu eta ontzat har daitekeen balioetsi
ostean, 4 salaketa beste instituzio publiko
batzuetara bideratu dira (3 Arartekoaren
Erakundera, sektore publikoari buruzko
gaiak direlako, eta 1 Emakumearen Institutura, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-eremutik goragoko eremukoa delako),
eta gainerako 3 salaketetan erabaki zen
ikerketa-prozedurari hasiera ez ematea,
honako arrazoi hauengatik: salaketa anonimoa zelako (ez du 119/2006 Dekretuaren
11.3 artikuluan azaltzen den baldintza betetzen), aurretiazko eginbideetan ez delako
berretsi salaketaren xede den informazioa
(haurrak aldatzeko gela batean gizonek sarbidea izatea merkataritzagune batean), eta
behar adinako informaziorik ez dagoelako
ikerketa-espedienteari hasiera emateko,
nahiz eta aurretiazko eginbideetan eskatu
den informazio hori ematea (hautaketa-elkarrizketa; elkarrizketa horretan interesa
duen emakumezko hautagai bati azaltzen
zaio gizon bat kontratatu nahi dutela).
Berdintasunerako Defentsa Erakundeak
erabaki du 19 ikerketa-prozedurari hasiera
ematea, eta entitate publiko batean ustez
izandako jazarpen sexistaren kasu batean
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bide gisa erabiltzea (%62,5). 20 espediente horien jatorria honako hau da: 12 kexa
(ikerketa-prozedurari hasiera ematea alderdi batek eskatuta) eta 8 salaketa (hasiera
emandako ofiziozko ikerketa-espedienteak). Eskaera horiek 13 emakumek, gizon
batek, Berdintasunerako Defentsa Erakundeak (n=5) eta Lanbide Heziketako Ikastetxe 1ek egin dituzte.
Ikerketa gehienak lan-eremuan egin
ditugu (n=11), eta, jarraian, komunikabideetan (n=6). Azkenik, zerbitzuen sektorean eta elkarteen eremuan ikerketa-prozedura kopuru berbera egin dugu
(n=1, hurrenez hurren).
19 ikerketa-espedienteen artetik, 18 Urteko Txosten hau amaitu denerako konponduta zeuden, eta 1 ikerketa-fasean dago
oraindik.
Hortaz, 10 ikerketa ebazpenekin amaitu
dira; ebazpen horietan egiaztatzen da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa urratu dela; 4 ikerketatan ez
da errealitate hori ikusten; 2 ebazpenek ez
dute espediente bideratua ixteko eginkizuna betetzen, alderdi interesdunak demanda
judiziala jarri duelako (4/2005 Legearen 65.
artikulua); eta 2 ebazpen espedientea Emakunde Emakumearen Euskal Erakundera
eskualdatzeko izan dira, ikerketa-ekintza
oztopatzeagatik.
Honako 10 kasu hauetan egiaztatu da sexuarrazoiengatiko zuzeneko edo zeharkako
diskriminazioa: Eroski S. Coop. Enpresak
ukoa eman zion legezko zaintzarengatiko
lanaldi-murrizketaren ordutegia zehazteari,
emakumezko bazkide kooperatibista batek
egindako proposamenari erantzunez (2
kasu); Igualatorio Médico Quirúrgico SAren
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araudia, haren urrezko polizarekin aseguratutako emakume bati laguntza bidezko
ugalketaren prestazioa bikotekiderik gabe
eskuratzea galarazten diona; Faes Farma
S.A. enpresak gizonezkoei bakarrik ematen
die aukera astunetako produkzioko eta zentraleko lanpostuetan aritzeko; harreman eta
zerbitzu sexualei buruzko iragarkiak, Deia, El
Correo, Diario de Noticias de Álava, Noticias
de Gipuzkoa eta El Diario Vasco egunkarietan
argitaratuak; eta Kalexka gizarte- eta hezkuntza-arloko Esku-hartze Elkarteak egindako
enplegu-deialdia; horren bitartez, gizonezko
hiru gizarte-hezitzaile eskatzen ditu.
Honako 4 kasu hauetan ezetsi da sexuarrazoiengatiko diskriminazioan erori dela:
Gasteizko Hotel Ciudad, ez delako egiaztatu sexu-jazarpenaren egoera egon denik;
Viajes Marsans, enpresaren leialtze-neurriari dagokionez, neurri horrek amatasunbajaren ondoren lanaldi osoko dedikazioz
hasten diren emakumezko langileak sustatzen dituelako eta ez gizonezkoak; Castellana de Seguridad S.A., lanpostu-igoeran
ez delako berretsi ustezko diskriminazioa;
Gerediaga Elkartea, Liburuaren eta Diskoaren Euskal Azokaren 43. edizioa iragartzen
duen kartelean emakumeen ikusezintasunean diskriminazioa dagoela ezetsi delako.
Ondoren aipatuko diren enpresetan 2 ikerketa-prozedura eten dira interesdunak demanda judiziala aurkeztu duelako, 4/2007
Legearen 65. artikuluan jasotakoa betez.
Kaleratzearekin edo lan-kontratua amaitzearekin zerikusia zuten bi kasuak haurduntzari lotuta zeuden. Adierazitako enpresak
honako hauek dira: DHL Express S.L. eta
Pedro Mora Estilistas S.L.

da Defentsa Erakundearen ikerketa-ekintza eragozteagatiko zehapen-espedientea
bideratzeko, eta arau-hauste bat egiten
dutelako 4/2005 Legearen 77.3 artikuluan
a) atalean ezarritakoaren arabera. Berdintasunerako Defentsa Erakundeak oztopo
handiak izan ditu, lehenengo aldiz, hasiera emandako espedienteen artetik 2tan.
Adierazitako espedienteak honako hauek
dira: “Txoko-Eder” Gastronomia eta Jolas Elkartea eta Horizon Venture Global
S.A. enpresa. Bi kasuetan ezin izan zaie
jakinarazi hasiera emateko erabakia hartu
dela; hortaz, jakinarazteko hainbat ahalegin egin ondoren eta HAEEn argitaratu
ostean, Emakunde-Emakumearen Euskal
Erakundera igorri da zehapen-espedientea
bideratzeko. Kasu horietako batean, halaber, Laneko Ikuskatzailetzara bideratu da,
lan-eremukoa delako, eta gaia larria delako
(profesional bati jakinarazi zaio kontuan
hartuko dutela bere hautagaitza laguntzaemaile posturako, koordinatzailearen posturako gizon bat nahi dutelako) eta Laneko
Ikuskatzailetzak ikerketari hasiera eman
diezaiokeelako enpresak aldez aurretik jakiteko premiarik izan gabe.
Gomendioak betetzeari dagokionez, adierazi behar da gomendioak bidali diren datak
2008ko azken hiruhilekoak edo 2009ko lehenengo hiruhilekoak direnez gero, gomendio horiek betetzen ari ote diren galderaren
inguruan informazioa lortzeko epea ez da
nahikoa.
Azkenik, adierazi behar da ekitaldi honetan
ez dela irizpenei buruzko eskaerarik jaso eta
ez dela legediari buruzko azterketarik egin,
ezta legeak aldatzeko proposamenik ere.

2 kasu ebatzi dira eta espedientea Emakunde Emakumearen Euskal Erakundera igorri
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Etorkizun hurbilerako proiektuei dagokienez, 2007ari dagokion Urteko Txostenean
adierazi ziren zein izango ziren etorkizuneko erronkak. Txosten hartan adierazi zen
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen plangintza
estrategikoaren ardatz nagusia lehenengo
bost urteetarako organo sortu berri hori
abian jartzea zela, alderdi materialei ez
ezik tresnen eta prozeduren definizioari
eta eragingarritasunari dagokionez ere.
Kontua da Berdintasunerako Defentsa
Erakundearen jardunak sendotuko dituzten
tresnak definitu eta garatzea; alde batetik,
helburuari erantzunez, eta beste alde batetik, berdintasunaren funtsezko eskubidea
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betetzen ote den zaintzen duten ekintzak ez
ezik sexu-arrazoiengatiko zuzeneko edo zeharkako diskriminazioa ezabatzeko pedagogia sozial jakin bat ere garatzeko agindutako
eginkizunei kalitatez, eraginkortasunez eta
berme juridikoen bitartez erantzunez, Defentsa Erakundearen jardunen, eta bereziki,
Erakunde horrek garatzen dituen ikerketaprozesuen bidez.
Eta horrela amaitzen da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen Urteko Txostena, 2008ari dagokiona.
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