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1.- Sarrera. 
ESK-k, 2005ean, berdintasun plan baten ezarpenari ekin zion, hau da, duela hamabi 
urte baino gehiago ekin zion, eta batez ere honako bi arrazoi nagusiengatik ekin 
genion. Alde batetik gure sindikatuan egite feminista oso garrantzitsua zen, bai sindika-
tuaren barruan (ESKko emakumeez sostengatuta, baina ez emakumeez bakarrik) bai 
sindikatutik at (egite sindikala lantokietan). Honek esan nahi zuen bagenuela, hasteko, 
berdintasun plan bat eztabaidatu eta ezartzeko egoera egoki bat. Bestaldetik, ESKko 
zuzendaritzako funtsezko emakumeek presio egin zutelako aipaturiko plana aztertua 
izan zedin, tresna oso baliagarria izango zelakoan berdintasun ideietan aitzinatzeko 
ESK barruan (batez ere gure delegatu eta afiliatu gehienei hedatuz), eta batez ere urte-
tan sindikatuaren zuzendaritzan ematen ari zen emakumeen presentziaren beheraldia 
alderantzikatzeko. 

Azken urteotan, batez ere, berdintasun planarekin lortzen ari ginen emaitzen azterke-
ta ugari egin ditugu. Oro har, beti, honako hiru ideia ondorioztatu egin ditugu: 

Lehenik eta behin, berdintasunean aurrera egiteko planak markatzen zizkigun tres-
nen ezarpenarekin betetzen genuela: Plana barreiatzea sindikatuan; prestakuntza-ikas-
taroak egitea delegatuekin; behar ziren materialen argitaratzea, hizkuntza ez-sexista 
erabiltzeko gida kasu; behar diren bitartekoak ezartzea hizkuntza ez-sexista erabilia 
izan zedin ESK-n (sindikatuaren estrukturetako bileretan eta argitalpenetan, bai argi-
talpen ofizialetan bai lantokietako orrialdeetan), ESKren zuzendaritzan emakumeen 
parte-hartzerako formulak ezartzea (bileren dinamikan aldaketak sartuz; lan, familia 
eta bizitza bateragarri egiteko bileren ordutegiak erraztea).

Bigarrenik, bistan da hainbat arlotan aurrerapausuak lortu ditugula: Delegatu gehienek 
eta afiliazioaren parte batek jakin bazekiten bazegoela berdintasun plan bat; bileretan, 
eta batez gure argitalpenetan, hizkuntza ez-sexita bat erabiltzen zela; delegatuek hobeto 
ezagutzen zutela genero berdintasunaren aldeko borrokak berarekin dakarren pro-
blematika; guzti honek tresna baliagarriak eskaini dizkiela lantokietan burutzen duten 
egite sindikalean. 

Hala ere, aitortu behar dugu lorpen eskasak izan genituela ESKren zuzendaritzan 
emakumeen presentzia gehiagotzeko garaian, nahiz eta errealitate hau forma anitzekoa 
bazen eta desberdina herrialde eta zuzendaritza-organu guztietan.

Jazarpen sexuala eta sexuarengatiko jazarpenaren gaia ez da inoiz Berdintasun Plana-
ren parte izan. Gure egite sindikalean bai izan dela sindikatuak jorratu duen gai bat. 
Ez daukagu zergatik geure buruei merezi ez ditugun dominak ezarri beharrik; baina 
ESK-k susperturik, jazarpen sexuala eta sexuarengatiko jazarpenaren aurkako ESKren 
lanaren arrastroa jarrai dezakegu hainbat Enpresa Batzordetan, baita itun eta hitzar-
menetan 2007a baino lehen. Urte horretan, emakume eta gizonen arteko benetako 
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berdintasunerako 3/2007 lege organikoa argitaratu zen; lege honek jazarpena, emaku-
me eta gizonen arteko desberdintasunaren agerpen bezala hartzen du, sexuarengatiko 
diskriminazio eta genero indarkeria bezala.

Azken hamarkadan, 2008-2013ko krisialdiak ezarritako egoeraren berezko gorabe-
herekin, ESK sindikatu aktiboenetako bat izan da jazarpen sexuala eta sexuarenga-
tiko jazarpenaren aurkako protokoloak enpresetan proposatu eta ezartzeko garaian. 
Protokolo hauek, kasu batzuetan, enpresetako berdintasun plan edo segurtasun eta 
osasun planetan ezarri egin dira. Beste kasu batzuetan, berdintasun plan eta segurtasun 
eta lan osasunaren planekiko autonomoak izatea lortu dugu.

Iazko ikasturtean, jazarpen sexuala eta sexuarengatiko jazarpenaren protokoloei nola 
ekin behar genion delegatuekin egindako prestakuntza-bilera askoren ostean, erabaki 
genuen guk geuk ere horrelako tresna bat izan behar genuela (gida eta ez protoko-
loaren izena jartzea erabaki genuen, ez desberdinak azaltzeagatik, baizik eta hobekiago 
jasotzen duelako jorratu duguna) zailtasun batzuekin topo egin genuen.

Lehena, gida prestatzeko erarekin loturikoa. Gure delegatuek zer egin behar duten 
enpresetan prestakuntzak ahalik eta parte-hartze zabalena izan dezan. Hau da, meto-
dologia partehartzaile batean sustatu behar dela, zuzendaritza-estrukturekin parte-
hartzea izan zezan, eta ahal balitz delegatuena ere. Onartu behar dugu helburu hau ez 
dugula lortu. Honelako prozesu batek sindikatuen organoetako lehentasunen plani-
fikazio bat eskatzen du, baina ez gara ezartzeko gai izan; ESKren Berdintasun Taldeak 
aurkezten duen dokumentu hau irekia da, eta ESKren estrukturetan eztabaida eman 
eta ekarpenak egiten diren heinean, hauek gehitzen joango dira. 

Bigarrena, gidaren edukia zehazteko garaian izandako zailtasuna. Gure abiapuntua sen-
doa bazen ere, enpresetan jazarpen sexuala eta sexuarengatiko jazarpenari aurre egi-
teko garaian genuen ezagutza teoriko eta praktikoarengatik, ESK bezalako erakunde 
baten errealitatera eramatea oso korapilotsua egiten zitzaigun. Korapilotsua hasieratik 
amaiera arte. Bistan da ezkerreko erakunde bat izanik, garen bezala, feministak ere ba-
gerala, eta hanka-sartze honek jazarpena gutziestera eraman gaitzake pentsatuz gurea 
bezalako erakundeetan ezin dela horrelakorik eman. Honek ez dauka errealitatearekin 
zerikusirik. Esperientziaz dakigu patriarkaturen beso luzeak gurea bezalako erakun-
deetara ere iristen direla; eta hunkiezinak garenaren premisa faltsu horrek, zailtasun 
handiagoak izatera eraman gaitzake hainbat jazarpen erak ikustarazterakoan. garbi eta 
argi izan behar dugu jazarpen sexuala eta sexuarengatiko jaarpena desberdintasunean 
sostengatzen direla, eta ESKren konpromisoa eta ahaleginak berdintasunaren alde, ez 
gara iaragazgaitzak.

Nonbaitetik hasteko, kontuan harturik jazarpen kasu asko enpresetan ematen den 
botere banaketa desberdinean dutela hastapena, desberdintasun hori abiapuntutzat 
hartzea erabaki genuen: aztertzea nola ikusten den ESKn boterearen gaiak sindikatuaren 
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barruan. Inkesta bat egin genuen, bakarka erantzun baina eztabaida-talde bileretan egin 
zena; bilera hauetan egindako galderekin ESKn existitu eta edieraz zitezkeen boterearen 
zirrikitu guztiak planteatzen genituen. Inkestan boterearen zirrikitu posible horiek antze-
man ez ezik, jakin nahi genuen zein zen hauetaz sindikatuko gizonen eta emakumeen 
pertzepzioa eta boterea nola hautematen zen esparru formaletan (sindikatuaren es-
trukturak) eta ez-formaletan (sindikatuko jendea estruktura horietatik at biltzen zenean, 
tabernetan adibidez).

Inkestak baloratzeko lana amaitzeke bagado ere, bi gauza badakizkigu; allde batetik, 
orain jakin badakigu, botere-harremanen existentziarekiko ESKn, zein pertzepzio 
duten inkestak erantzun dituztenek, ezezagunak guretzat (uste genuen ESKn ez zela 
garrantzizko botere-desberdintasunik ematen); bestaldetik, inkestetatik ez da ondo-
rioztatzen, era esplizitu batean, harremanik gure sindikatuan eman daitezkeen jazarpen 
era posibleekin.

Azkenik, gida hau egiteko material ugari bahetu ditugu, gida honetarako baliagarri den 
guztia ateratzeko asmotan, beti ere ESKren Berdintasun Taldearen ikuspuntutik. Ikus 
dezakezuenez testuaren zehar uneoro pertsona erasotua aipatzen dugu. Begien bis-
takoa da jazarpen sexuala edo sexuarengatiko jazarpena pairatzen dutenen gehiengoa 
emakumezkoa dela. Pairatzen duten indarkeria estrukturalarekin biziki lotuta dago eta 
sistema patriarkalaren ondorio da. Hala ere, eta azken honen jakinaren gainean izanik 
oso garrantzitsua da etengabe jazarrita dauden beste kolektiboak ere, LGTBIQ+ be-
zalakoak, interpelatuak eta aitortuak izatea orrialde hauetan.

2.- Ezartze esparrua.

Gida honek ESK sindikatuan eman daitezken jazarpen sexual eta sexuarengatiko ger-
taera guztiei aurre egitea du helburu; honek esan nahi du ESKko langile, zuzendaritza-
estruktura, delegatu eta afiliazio osoari ezar dakiokela.

3.- Jazarpen sexual eta sexuarengatiko jazarpenaren tipo-
logia.

3.1.- Kontzeptua.

3.1.1.- Jazarpen sexuala.

Pertsona baten duintasuna erasotzea helburu ukan edo eragin dezakeen izaera sexua-
ladun edozein portaera, ahozkoa zein fisikoa.
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3.1.2.- Sexuarengatiko jazarpena.

Pertsona baten sexuaren arabera pertsonaren duintasuna erasotzeko asmoz edo era-
ginaz egindako edozein portaera.

3.2.- Tipologia.

3.2.1.- Xantaia sexuala.

Hierarkiako nagusi baten edo jazarpena jasaten duen pertsonaren enplegu eta lan bal-
dintzetan eragin dezaketen pertsonen erabakiek eragindakoa. Esplizitua izan daiteke 
(eskaera sexual proposan zuzena eta espresua, edo honetarako behartze fisikoa) edo 
inplizitua (antzeko egoeretan diren inguruko beste pertsonak beren egora hobetzen 
dutenean xantaia sexualak onartzeagatik).

3.2.2.- Inguru-jazarpena.

Larderiazko, kontrako edo iraingarria den lan-inguru bat sortarazten duen jokabidea; 
gure kasuan aurreko paragrafoan adierazitako harreman eta inguruari hedatu. Hona 
hemen adibide batzuk: 

l Itxura edo izaera sexualari buruzko txantxak edo esamesak.

l Eduki sexual esplizitua dituzten irudi, argazki edo marrazkiak. 

l Eduki sexual eta izaera iraingarriak dituzten komunikazioak (telefono-deiak, posta 
elektronikoak, eta abar). 

l Nahitaezko kontaktu fisikoa eta ez eskatutakoa, gehiegizko eta ez beharrezko hur-
bilketa fisikoa. 

l Harreman sexualen eskaera edo gonbidapenak, hauek lan baldintzak hobetzeko edo 
lanpostua mantentzearekin zerikusirik dutenean.

4.- Jazarpen sexuala eta sexuarengatiko jazarpena ematen 
den testuingurua.

4.1.- Jazarpen egoera baten izaera zehazteko zailtasunak.

Badira egoera hauen ikusarazpena eta salaketa mugatzen dituzten faktoreak; honek, 
batzuetan, gertaera bat jazarpen sexualtzat hartzeko garaian zailtasunik sor dezake.

l Sexu eta generoarekin loturiko estereotipo, sinismen eta mitoak. 
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l Ohiko jokabide, adiskidantza eta gaizki ulertua izatearen arazoa. 

4.2.- Erakunde-giroa.

Ezkerreko erakunde bat izateak ez du bermatzen jazarpen edo genero desberdinta-
sunik ez izatea.

Eman daitezken jazarpen-egoerekiko tolerantzia handia edo txikiak eragin bizia du 
arazoaren ikustarazpenarekin.

Arazoaren existentzia ukatzeko tendentzia oso ohikoa da erakunde gehienetan. 

5.- Jazarpen sexuala eta sexuarengatiko jazarpenaren on-
dorioak.

Jazarpen sexuala eta sexuarengatiko jazarpenaren eragin negatiboak jazarpena pairatzen 
duen pertsonarengan, erakundean eta jendartean nabarmentzen dira.

5.1.- Jazarpena pairatzen duen pertsona.

Estresa, estutasun, depresio, insomio, nekea eta beste aldaketa fisikoak osasunean.

Kulpa sentimendua, autoestimaren gutxitze, beste pertsonekin era osasungarri batean 
harremanak izateko ahalmenaren blokeoa.

Lanpostua edo erantzukizun sindikalen uztea.

5.2.- Erakundea.

Batzuetan jazarpenaz eragindako egoera eta estresa direla eta, jazarpena jasan duenak 
ezin du bere erantzunkizunekin jarraitu, erakundearentzako galera garbia eraginduz.

Jazarpena jasan duenak deseroso eta urduri senti daiteke estrukturetan jazarpen 
egoera pairatzen duen bitartean, eta honek erakundearen funtzionamenduan eragin 
bizia du.

Beharbada, jazarpenaren berri erakundearen mugetatik ateratzen bada, erakundearen 
irudia kaltetuta atera daiteke.

Jazarpen egoera baten tratamendu desegoki batek, edo jazarpena burutu duen pertso-
naren ezkutatze edo babesak, eta jazarpena pairatu duen pertsonarekiko errefusak 
erakundea biziki kaltetu dezakete.
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5.3.- Jendartea.

Indarkeria mota honen irauteak berdintasun eta justizia sozialaren bezalako baloreetan 
kaltea dakar.

6.- Jazarpen sexuala eta sexuarengatiko jazarpena desa-
gertarazteko neurriak.

ESK barruan hartu beharreko neurriek bi ildo izan behar dituzte. Alde batetik, jazar-
pen-jokabideen prebentziora zuzendutakoak, gizon eta emakumeen arteko berdinta-
sunaren bidean jokabide positiboak bultzatuko dituztenak; eta bestaldetik, salaketen 
tratamendurako prozedura eta bermeak.

6.1.- Jazarpen sexuala eta sexuarengatiko jazarpenaren 
prebentzioa.

Sindikatuaren barne bizitzan pertsonen askatasuna eta duintasuna errespetatzearen 
garrantziaz afiliatuak eta delegatuak sentsibilizatzea du helburu.

Jazarpen sexualik gabeko inguru eratzaile bat suspertzeak suposatzen du erakundea 
osatzen duten pertsone guztiek bat egiten dutela emakume eta gizonen arteko ber-
dintasunaren baloreetan.

Sentsibilizazio-egintzak egitea funtsezko da. Honetarako, honako bitartekoak ezarri 
daitezke:

l Afiliazio osoari helaraziko zaion ESKren printzipio-deklarazio bat.

l Jokabide eta jardunbide egokien kode bat prestatzea.

l Delegatu eta afiliatuei jazarpen sexuala zertan datzan berri ematea, baita sindikatuak 
hartuko dituen neurriak jokabide horiek dituztenekin.

l Salaketak egiteko bideak eta prozeduren informazioa.

l Prestakuntza-egintzak egitea.

l Praktika onen gida prestatzea. 

6.2.- Jazarpen sexual eta sexuarengatiko jazarpenaren 
aurkako jokaera.

Eman daitezken jazarpen kasuei aurre egiteko hainbat neurri ezarriko dira.



6.2.1.- Jazarpen sexual edo sexuarengatiko jazarpen egoerak ebazteko 
Batzordea.

Bost pertsonez osaturiko Ebazpen Batzorde bat osatuko da: 

l Hego Euskal Herriko lau herrialdeetako pertsona bana.

l Jazarpen kasuetan esperientzia eta gaikuntza duen kanpoko pertsona bat. 

Sindikatuak hautatutako pertsona horiek prestatuko ditu Ebazpen Batzordeari ezarri-
tako zereginak bete ditzaten. ESKren Biltzar Nagusiak Batzorde horretako kideak bost 
urtetarako erratifikatuko ditu Biltzar Nagusien artean ematen den benboraz.

Gatazken Ebazpen Batzordekideek inplikatutako pertsonekin harreman afektiborik, 
adiskidetasunik edo laboralerik ez izatea bermatuko da.

Batzorkideren baten ordezkapena izan/eman daitekeela prebenituz, prestakuntzan he-
rrialde bakoitzetik beste bizpahiru pertsonek hartuko dute parte.

6.2.1.1.- Ebazpen Batzordearen zereginak.

l Salaketak jasotzea.

l Behar den ikerketa egitea.

l Behar diren kautelazko neurriak kudeatzea.

l Ikerketaren konklusioekin txosten bat idaztea.

l Diziplina-neurriak proposatzea hauek hartu behar direnean.

l Diziplina-neurriak betetzen direla ikuskatzea.

l Batzorde Nazionalari, urtero, eman diren kasuen berri ematea eta hobetzeko neu-
rriak proposatzea.

6.2.2.- Salaketarako prozedura.

Jazarpen kasu bat ireki ahal izateko, Ebazpen Batzodekideren bati kasu edo egoeraren 
berri eman beharko zaio. Pertsona horrek gainontzeko Batzorkideei kasuaren berri 
jakinaraziko die.

Edozein salaketa dela eta, Batzordeak honako prozedurari ekingo dio:

l Kasuaren inguruko ahalik eta informazio zehatzena jasoko da. Honetarako, behar 
diren personekin hitz egingo da, eragindutako pertsonen nortasuna gordez.
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l Jazarpena pairatu duen personaren egoeraren segimendua eginaz.

l Egoera berriro eman ez dadin behar diren neurriak hartuz eta informazioa jasotzen 
den bitartean jazarpena bertan behera gera dadin.

l Behar diren datuak eta informazioa jaso ondoren, neurriak eta zigorrak ezartzea. 
Neurri hauek bi alderdiei ahalik eta denboraldi laburrenean jakinaraziko zaie (4-6 
asteren buruan salaketa egiten duen pertsonak sindikatuko arduradunarekin harre-
manetan sartzen den lehen unetik), gertaeren intentsitatearen arabera.

l Hartutako zigor eta neurrien segimendua denboraldi jakin bateaz. Gatazken Eba-
zpen Batzordeak segimendu honen iraunaldia zehaztuko du, beti ere gertaeren in-
tentsitate eta hartutako nerri eta zigorren arabera. Nolanahi ere, iraunaldia ahalik 
eta mugatuena izango da. Inoiz ez pertsonak gertaerak salatu eta 2-3 hilabete baino 
gehiago.

l Kasuaz arduratzen den pertsonak txosten bat idatzi beharko du (kasu gehienetan 
gertaera eman den herrialdeko arduraduna).

l Ebazpen Batzordeak txostena onartuko du.

6.2.2.1.- Prozedurarako bermeak.

Prozedura guztietan honakoak bermatu beharko dira:

l Bizkortasuna eta azkartasuna.

l Konfidentzialtasunerako bermea.

l Ebazpenerako gehienezko epe bat ezartzea.

l Salaketa egin duenak gertaerak toki bat baino gehiagotan azaldu behar ez izatea.

l Salatuari saketaren berri eman eta erantzuteko duen paradaren berri adieraztea.

l Alderdi biei informazioaren konfidentzialtasuna bermatzea, lekukoak badaude ere.

l Salatutako gertaeretan zentratzea.

6.2.3.- Eragindutakoak jakinarazterik nahi ez duenerako prozedura.

Jazarpena pairatzen ari denak ez badu bere kasua zabal dadin edo Ebazpen Batzordera 
heltzerik nahi ez. Azalduko zaio honako dela jarraitu beharreko prozedura:

l  Jazarpen salaketa prozedurarik irekitzeko sindikatuan eta neurriak hartzeko, herrial-
dean honetarako den arduradunak edo Ebazpen Batzordekideren batek prozedurari 
ekin behar dio.
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l Kasuaz arduratzen denak behar diren neurriak ezin baditu ezarri, kasua Ebazpen 
Batzordearen eskutan jarri behar du. Kasuaz arduratzen den pertsonak ezingo du 
neurririk hartu honako egoeretan:

– Intentsitate biziko jazarpen kasuetan. (Ondorengo atalean zehazten da).

– Intentsitae eskaseko kasuetan eta alderdi biekin ebazpen neurriak adosteko auke-
rarik ez dagoenean.

– Proposamena egin eta neurriak hartu ondoren egoera ez bada lehengoratzen eta 
eraso berri bat ematen denean edo emateko arriskua dagoenean.

– Erasotzaileak erasotuari edo beste bati jazarpenik berriro burutzen dionean.

Batzordea jakinarazi nahi ez zaionean prozedura honakoa izango da:

l Gertatutakoaren inguruan ahalik eta informazio zehatzena jasotzea.

l Egoera soluziobideratzeko neurrien eta zigorren bilaketa. Neurri eta zigor hauek 
bi alderdiei ahalik eta denboraldi laburrenean jakinaraziko zaie (4-6 asteren buruan 
salaketa egiten duen pertsonak sindikatuko arduradunarekin harremanetan sartzen 
den lehen unetik).

l Kasuaren jarraipena denboraldi jakin batean: Zigorrak dirauen bitartean edo egoera 
“normalizatu” arte. Inoiz ez 2-3 hilabete baino gehiagoz erasotuak gertaera salatu 
zuenetik.

l Txosten bat egingo da eta Batzordeari jakinaraziko zaio. Txosten honetan salatzai-
learen anonimatua gordeko da.

6.3.- Neurriak eta zigorrak.

Jazarpen sexual edo sexuarengatiko jazarpen egoerak Ebazpen Batzoderako izenda-
tutako pertsonei prestakuntzarik zehatzena eskainiko die Batzorde Nazionalak, eman 
daitezken kasuak, hartzen diren neurriak eta zigorrak kudeatzeko behar diren baliabi-
deak izan ditzaten.

Nolanahi ere, uste dugu hainbat irizpide kontuan hartu behar ditugula.

Pertsona batek jazarpen sexual edo sexuarengatiko jazarpen bati aurre egin behar 
dionean, gaiaren larritasunaz hitz egiterakoan, kasu “larrienetan”, nahi gabe bada ere, 
erasotuaren birbiktimizazio bat ematen da, errefusagarriak diren beste portaera batzuei 
garrantzia kentzen zaielarik, zeinak kasu askotan lehen egitateen aintzindari diren. Bes-
taldetik, jakin badakigu egoera berbera baten aurrean eta egitate berberak pairatuz 
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bi pertsona desberdin, bizi-eskarmentu desberdinekin, erasoa era desberdinez bizi 
izango dutela, beharbada pertsona horietako bati egoerak ez dio ezer suposutzen bere 
bizitzaren beste atal izanik, besteari, aldiz, bizitza era normalizatuan burutzea eragoz 
diezaioke. Larritasuna ez dago egitatearen baitan bakar-bakarrik, baizik eta egoera pai-
ratzen ari den pertsona horrek duen pertzepzioan. 

Hau dela eta, garrantzi bizia du larritasuna bezalako balore klasikoaz ahaztea jazarpen 
gertaerak, egitateak edo egoerak adjetibatzeko unean. Gure ustetan jazarpen kasuetan 
zigorra deskribatzeko eta baloratzeko garaian hitzik egokiena intentsitatea da.

6.3.1.- Jazarpenaren intentsitatea.

Jazarpen sexuala sexuarengatiko intentsitate bizi edo eskasekotzat defini daiteeke, eta 
honen intentsitatea arrazoi desberdinez eman daiteke:

l Erasotzailearen portaeraren arabera jazarpena intentsitate biziko ala eskasekoa izan 
daiteke: txisteetatik hasi, komentario sexistak, jestu eta nahi ez diren zirrietatik pa-
saz presio fisiko edo psikikoetaraino harreman sexuala izateko (kontaktu fisikoare-
kin edo gabe).

l Erasotzaileak berak egitateak berriro egiten baditu erasotutako pertsona berbera-
rekin edo beste desberdinekin jazarpena intentsitate bizikotzat hartuko da, egitatea 
bera aparte utzita.

l Erasotzaileak sindikatuan duen erantzukizuna. Batzorde Nazional kide baten jazar-
pen jokabideak intentsitate maila areagotzen du eta Batzode Nazionalekoen berriro 
egite kasuak intentsitate bizikotzat hartuko dira. Botere zuzeneko graduez aurre-
tikoak izan badira intentsitatearen kontsideramendua handitu beharko da: Erantzu-
kizuna sekzio sindikalean afiliatu baten aurrean, erantzukizunik duen pertsona (He-
rrialde mailakoa, ekintza sindikala, aholkularitza...) afiliatu baten aurrean.

6.3.2.- Neurriak.

Neurriak aurrez proposaturiko bitartekoak dira eta pertsona erasotuak onartzen di-
tuenak, baina erasotzaileak ez du zergatik onartu behar. Hartu beharreko neurriak 
desberdinak izan daitezke eta beti bi alderdien egoeren baitan emango dira: Erantzun-
kizunak eta espazioak partekatzen badute, eta abar.

Neurri hauek ikerketa eta informazio prozesuan har daitezke jazarpenaren intentsitatea 
alde batera utzita. Ez dira azkeneko zigor eta neurriak, nahiz eta intentsitate eskaseko 
kasuetan egoera bideratzen lagun dezaketeen.

Dena den, neurri hauek behin-behinekoak izango dira prozesu guztia amaitu arte.



12

Neurriak azkenekoak izan daitezke jazarpenaren intentsitate eskaseko kasuetan. Neu-
rri hauek berraztergarriak ziren eta iraunaldia prozesuaren baitakoa izango da.

Batzordeak edo kasuaz arduratzen den pertsonak hartu beharreko neurriak baloratu 
beharko dituzte, eta bata edo bestea hartuko da egoeraren baitan.

6.3.3.- Zigorrak.

Prozesuaren amaieran ezarriko dira eta intentsitate biziko kasuetan (lehenago zehaztu 
dugu zertan datzan jazarpenaren intentsitatea). Kasu hauetan, zigorrak ezin dira aurrez 
“itaundu” inplikatutako pertsonekin. Hona hemen zigor horietako batzuk: Erasotzai-
leari bere erantzukizunetatik kentzea (enpresan duen ordezkaritza kargutik kentzea, 
Batzordeetan ezin parterik hartzea...), afiliaziotik kentzea eta deliturako elementuak 
baleude zigor-bidera jo.


