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Sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena 
dira generoan oinarritutako diskriminazioaren egoera 
suntsitzaileenetako bi, eta oztopo dira emakumea lan-
esparruan behar bezala integratzeko.

Lan-eremuan gertatzen diren sexu-jazarpenaren eta 
sexuan oinarritutako jazarpenaren jatorria emakumeek 
eta gizonek gizartean dituzten harreman desberdinak 
dira, eta eragin berezia dute emakumeengan. Genero-
indarkeriako modu bat dira lan-harremanen esparruan, 
eta larriki eragiten diote jasaten dituenaren osasunari, eta 
erakundearen lan-baldintzak eta giroa hondatzen dituzte.

Jazarpen diskriminatzaileak dira, desberdintasunetik 
sortzen dira eta, aldi berean, sustatu egiten dute, 
sexu batek bestearen gainean duen botereari eusten 
laguntzen baitute. Ezinbestekoa da horiek prebenitzea 
eta desagerraraztea, emakumeen eta gizonen benetako 
berdintasuna lortzeko beren lanbide-jardueran. 

Osakidetzak zainduko du arriskurik gabeko lan-ingurunea 
izatea, eta, ondorioz, sexu-jazarpeneko eta sexuan 
oinarritutako jazarpeneko egoeretatik libre egotea, 
mota guztietan, ziberjazarpena barne. Horretarako, 
konpromisoa hartzen du erakundeari atxikitako langile 
guztiek (estatutupeko lotura dutenak, funtzionarioak, 
lan-kontratudun langileak, finkoak nahiz aldi baterakoak, 
bai eta zuzendaritzako langileak ere) jazarpen-jokabideak 
agertzea saihesteko beharrezkoak diren neurriak hartzeko, 
antolaketari, prestakuntzari eta informazioari dagokienez.

Langile guztiek tratu zuzena, errespetuzkoa eta duina 
jasotzeko eskubidea dute, eta beren intimitatea eta 
osotasun fisiko eta morala errespetatua izateko eskubidea, 
inolako inguruabarren pean egon gabe tratu iraingarri, 
umiliagarri edo iraingarrien eraginpean, arrazoi 
hauengatik: jaiotza, arraza, sexua, erlijioa, orientazio 
afektibo-sexuala edo genero-identitatea, iritzia edo beste 
edozein baldintza edo inguruabar pertsonal edo sozial, lan-
egoera barne.

 

PRINTZIPIOEN 
ADIERAZPENA
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Langile guztiek dute laneko segurtasunaren eta osasunaren 
arloko babes eraginkorra izateko eskubidea, eta eskubide 
horri babes-betebehar korrelatiboa lotzen zaio, lanetik 
eratorritako arriskuak prebenituz, jazarpen-jokabideetatik 
eratorritakoak barne.

Osakidetzak konpromisoa hartzen du eragindako pertsonen 
eskubideak behar bezalako bermeekin babesteko, egoera 
horien ondorioak prebenitzeko eta horiei aurre egiteko 
beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak 
esleituz. 

Protokolo hau tresna espezifikoa da, sexu-jazarpenaren 
edo sexuan oinarritutako jazarpenaren eta jokabide edo 
jarrera sexisten aurrean jarduteaz gain, “Indarkeriarik 
eta jazarpenik gabeko lanaren” eta “berdintasunezko eta 
errespetuzko lanaren” balioak zabaltzen laguntzen du, eta, 
era berean, inoiz nahi ez diren egoera horiek prebenitzen ere 
laguntzen du.

Osakidetzak erabat arbuiatzen ditu jokabide horiek, eta kasu 
bakoitzean behar den irmotasunez zuzendu edo zigortuko 
dira. Horretarako, protokolo hau onartuko du.

Era berean, Osakidetzak hitzarmenean aurreikusitako 
prebentzio-neurriak abiaraziko ditu, eta protokoloaren 
hedapen zabala egingo du, pertsona guztiek jakin dezaten 
nola jardun egoera horietakoren bat ezagutzen edo pairatzen 
duten.   

Osakidetzak pertsonen duintasunarekiko eta 
intimitatearekiko errespetua, Protokoloaren aplikazioko 
konfidentzialtasuna eta prozeduretan parte hartzen 
duten pertsona guztien segurtasuna bermatzen ditu, eta 
konpromisoa hartzen du arreta bereziz zaintzeko biktimen 
babesa, segurtasuna eta oneratzea.

Barneko jarduketez gain, Osakidetzak kanpoko enpresa 
kontratatuek sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako 
jazarpenari aurre egiteko protokoloak edo neurriak izan 
ditzaten sustatuko du, sor daitezkeen kasuak ebazten ente 
publikoarekin lankidetzan aritzea errazteko, kontratazio 
administratiboaren baldintza-agirietan klausula espezifikoak 
txertatuz.

Azkenik, Osakidetzak bere konpromiso aktiboa eskatzen die 
Erakundea osatzen duten pertsona guztiei, batez ere aginte-
lerroko langileei eta langileen ordezkariei, indarkeriarik eta 
jazarpenik gabeko kultura eta lan-giroa lortzeko.







2. Araudia
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Xedapen ugarik jasotzen dituzte sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako 
jazarpenaren aurkako neurriak lan-eremuan, aukera-berdintasuna bultzatzeko 
eta diskriminazioaren eta desberdintasunaren aurka borrokatzeko. Hona hemen 
horietako batzuk:

NAZIOARTEAN

Berrienen artean:

Europako Parlamentuaren 2006/54/EE Zuzentarauak, enpleguaren eta 
okupazioaren arloko gaietan gizonen eta emakumeen arteko aukera- eta tratu-
berdintasunaren printzipioa aplikatzen dela bermatzea helburu duenak, 
bereizkeriazkotzat jotzen ditu sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena, 
eta horiek desagerrarazteko neurriak har daitezela eskatzen du.

Europako Parlamentuaren 2018ko irailaren 11ko Ebazpenak, Indarkeria 
lantokian atalean, emakumeen aurkako indarkeriatzat hartzen ditu sexu-
jazarpena eta ekintza sexistak, emakume gehienek lantokian jasan 
ditzaketenak, eta nabarmentzen du beharrezkoa dela aitortzea emakumeek 
zailtasunak dituztela salaketa jarri ahal izateko, eta laguntza ematea modu 
seguruan salaketa jarri ahal izateko. Gainera, horiek saihesteko politika 
eraginkorrak eskatzen ditu.

LANEren 2019ko C-190 Hitzarmenak, indarkeriari eta jazarpenari buruzkoak, 
honako hau eskatzen die kideei: “… pertsona orok indarkeriarik eta jazarpenik gabeko 
lan-mundua izateko duen eskubidea errespetatzea, sustatzea eta bermatzea”. 

EUROPAKO KONTSEILUKO MINISTROEN BATZORDEAREN  
GOMENDIOA, 2019KO MARTXOAREN 27KOA

Agerian uzten du oso garrantzitsua dela intentsitate txikiagoko jokabide sexistak 
ere: 

“Sexismoaren, arau eta portaera sexisten eta diskurtso sexistaren gaiari heltzeko 
beharra inplizituki dago nazioarteko eta eskualdeko hainbat tresnatan... tresna horiek 
onartzen dute continuum bat dagoela genero-estereotipoen, genero-desberdintasunaren, 
sexismoaren eta emakumeen eta nesken aurkako indarkeriaren artean. Ildo horretan, 
“Eguneroko” ekintza sexistak, itxuraz garrantzirik gabekoak edo txikiagoak diren 
portaera, iruzkin eta txiste gisa, continuumaren mutur batean daude. Hala ere, ekintza 
horiek umiliagarriak izaten dira askotan, eta gizarte-giro jakin batean laguntzen dute, 
non emakumeak gutxiesten diren, beren autoestimua murrizten den eta beren jarduerak 
eta aukerak mugatzen diren, bai lanean, bai eremu pribatuan, publikoan eta linean.”

Araudia
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ESTATUAN 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege 
Organikoak (EGBLO) gizarte-eragileei ezartzen die sexu-jazarpenaren eta sexuan 
oinarritutako jazarpenaren aurka borrokatzeko betebeharra, bai eta prebentzio- 
eta jarduera-prozedura espezifikoak ezartzekoa ere, enpresako pertsonak 
sentsibilizatuz eta prestatuz, eta lan-arriskuen prebentzioan kontuan hartzeko ere.

 

48. art.

1.  “Enpresek sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena saihesten duten lan-
baldintzak sustatu beharko dituzte, eta prozedura espezifikoak arbitratu, jazarpen 
hori prebenitzeko eta jazarpen hori jasan dutenen salaketak edo erreklamazioak 
bideratzeko…”  

2.  “Langileen ordezkariek lanean sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena 
prebenitzen lagundu beharko dute, langileak horren aurrean sentsibilizatuz eta 
enpresako zuzendaritzari hori eragin dezaketen eta ezagutzen dituzten jokabideen edo 
portaeren berri emanez.”

27. art.

3.  “Administrazio publikoek, beren osasun-zerbitzuen eta kasu bakoitzean eskumena 
duten organoen bitartez, honako jarduera hauek egingo dituzte, aukera-
berdintasunaren printzipioari jarraiki: … c. Lan-osasuna babestu, sustatu eta 
hobetzearen barruan, sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena 
kontuan hartzea.” 

EAE-KO ESPARRUA

4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 43.2. 
artikuluak jazarpen sexista eta sexu-jazarpena definitzen ditu eta diziplinako hutsegite 
oso larritzat jotzen ditu euskal administrazio publikoen zerbitzura dauden langileentzat. 
Era berean, haiek prebenitzeko eta desagerrarazteko politikak eta protokoloak garatzeko 
betebeharra ezartzen du, bai eta biktimei laguntza psikologiko eta juridiko urgentea, 
doakoa, espezializatua, deszentralizatua eta irisgarria bermatzekoa ere.

43.3 art.  
“Euskal administrazio publikoek ofizioz jardungo dute jazarpen sexistaren salaketen 
aurrean. Politika horiek, beste neurri batzuen artean, jarduketa-protokoloak egitea eta 
aplikatzea aurreikusi behar dute.”
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LAN-ARAUDIA

31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa

5.4. artikulua   
“Administrazio publikoek emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-printzipioaren 
eraginkortasuna sustatuko dute, sexuarekin lotutako aldagaiak kontuan hartuta, bai 
datuak biltzeko eta tratatzeko sistemetan, bai laneko arriskuen prebentzioaren arloko 
azterketa eta ikerketa orokorretan, lanaren ondoriozko kalteak langileen sexuarekin 
lotuta egon daitezkeen egoerak hautemateko eta prebenitzeko.”

7/2007 Legea, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuarena  

Eremu publikoko enplegatuen estatutu-araubidea zehazten duen legeak eskubide 
indibidualtzat hartzen du sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren 
aurkako babesa, eta oso diziplina-falta larritzat hartzen ditu jazarpen-jokabideak. 

III. TITULUA Eskubideak eta eginbeharrak.  
Enplegatu publikoen jokabide-kodea (esteka)

14. artikulua. Eskubide indibidualak.

h)  Lanean norberaren intimitatea, orientazio sexuala, irudia eta duintasuna 
errespetatzeko eskubidea, batez ere, jazarpen sexuala, sexuagatikoa, morala eta 
lanekoa saihesteko.

95. artikulua. Diziplina-faltak

2. Falta oso larriak dira:

b)  Bereizkeriaz jokatzea, arraza- edo etnia-jatorria, erlijioa edo sinesmenak, 
desgaitasuna, adina edo orientazio sexuala, hizkuntza, iritzia, jaioterria edo 
auzotasuna, sexua edo bestelako egoera edo inguruabar pertsonal nahiz sozialak 
direla-eta, edo inor jazartzea, arraza- edo etnia-jatorria, erlijioa edo sinesmenak, 
desgaitasuna, adina edo orientazio sexuala direla-eta, edo inoren aurka jazarpen 
morala, sexuala eta sexuagatikoa egitea.

Araudia
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BESTELAKO ARAUDIA

Era berean, kontuan hartuko dira urtarrilaren 10eko 33/1986 Errege Dekretua, 
Estatuko Administrazioko Funtzionarioen Diziplina Araubidea onartzen duena, 
Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariaren 5/04 Jarraibidea, diziplina-
prozedurak izapidetu eta arautzekoa, eta aplikatu beharreko zuzenbide-arau 
guztiak.





3. Protokoloaren xedea, egitura eta aplikazio-esparrua
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Protokoloaren xedea, egitura eta aplikazio-esparrua
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Arau-aginduari erantzunez, Osakidetzak sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako 
jazarpenari aurre egiteko duen protokoloaren helburu nagusia da jazarpenik gabeko 
harremanak eta lan-giroa ahalbidetuko dituen antolaketa-kultura bultzatzea, 
jazarpenaren prebentzioa sustatuz. Hala eta guztiz ere kasuren bat sortzen 
bada, prozedura aktibatuko da eragindako pertsonen osasuna tratatu, ebatzi eta 
berreskuratzeko, prozeduran parte hartzen duten pertsonen konfidentzialtasuna eta 
segurtasuna bermatuz eta kasu bakoitzak eskatzen duen urgentziaz jardunez.  

Protokoloan, protokoloaren aplikazioaz, jarduteko printzipioez, prozeduraz eta 
pertsonentzako bermeez, eta protokoloaren jarraipenaz eta ebaluazioaz arduratuko 
diren organo espezifikoak ezartzen dira. Atal operatiboan jazarpenaren lehen 
eta bigarren mailako prebentzio-neurriak eta kasuen jarduera- eta tratamendu-
protokoloa bereizten dira, hirugarren mailako prebentzioaren zati gisa.

Protokoloa Osakidetzari atxikitako langile guztiei aplikatuko zaie, baita 
zuzendaritzako langileei ere, barneko lan-harremanen eremua barnean hartuta, 
bai eta Osakidetzako zentroetan zerbitzua ematen duten enpresa kontratatuetako 
pertsonekin eta praktiketako eta prestakuntzako pertsonekin daudenei ere, hala 
dagokionean. Halaber, lantokitik kanpoko jardueretan, jatorria lan-jarduera denean. 

Jazarpena Osakidetzako langileen eta lantokia partekatzen duten kanpoko enpresa 
bateko langileen artean gertatzen bada, enpresen artean koordinatuta jardungo da, 
Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 24. artikulua, enpresa-jardueren 
koordinazioari buruzkoa, aplikatuz. 

Protokoloa sexu-jazarpeneko edo sexuan oinarritutako jazarpeneko kasuetarako soilik 
aktibatuko da, eta protokolotik kanpo geratuko da beste edozein jazarpen edo gatazka 
mota; egoera horiek horretarako ezarritako prozeduren arabera tratatuko dira.





4. Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren definizioak
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Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren definizioak



23  

LOEGB-ko 7. art. Sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena

1.  Sexuan oinarritutako jazarpena da pertsona jakin baten sexuarekin zerikusia duen 
edozein jokabide, xede nahiz ondore dituena pertsonaren duintasunaren aurka egitea 
eta larderiakoa, apalesgarria eta ofentsakoa den ingurua sortzea.

2.  Sexuan oinarritutako bereizkeriatzat joko da, halaber, eskubide bat edo eskubide-
igurikimen bat eskuratzeko, aldez aurretik egoera jakin bat onartu behar izatea, egoera 
horrek berarekin dakarrenean sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena.

2006/54/EB ZUZENTARAUA

Sexu-jazarpena:

“Sexu-jazarpena sexu-izaerako jokabide bat sortzea, ahozkoa, ahozkoa ez dena edo 
fisikoa, halakorik sortzeko asmorik gabe, xede nahiz ondore izateagatik pertsonaren 
duintasunaren aurka egitea, batez ere, larderiakoa, etsaigokoa, apalesgarria, 
umiliaziokoa edo ofentsakoa den ingurua sortzen denean”. 

LANEren 190. hitzarmena:

“«Generoagatiko indarkeria eta jazarpena» esamoldeak sexuaren edo generoaren zioz 
pertsonen aurka zuzentzen den indarkeria eta jazarpena adierazten du, edo sexu edo 
genero jakin bateko pertsonei neurriz kanpo eragiten diena, eta sexu-jazarpena barne 
hartzen du”. 





5. Jazarpen moten sailkapena
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Aurreko definizioei jarraiki, sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena 
hitzezko edo hitzik gabeko jokabideak izan daitezke, bai eta fisikoak edo 
larderiazkoak ere, edozein komunikazio-bide, multimedia-elementu, sare sozial 
edo beste edozein ziberjazarpen-egoera barne. Jazarpen horiek identifikatzeko, 
jokabideen genero-osagaiak bilatu behar dira, kontuan hartuta bakarra jazarpena 
izan daitekeela; izan ere, lan-eremuan, sexu-jazarpenean eta sexuan oinarritutako 
jazarpenean gertatzen diren beste jazarpen mota batzuk ez bezala, jazarpena 
gertatzeko ez da ezinbestekoa behin eta berriz egitea.

Protokolo horren esparruan, jokabide sexistak ere kontuan hartu behar dira, 
nola jasotzen diren edo zer ondorio dituzten alde batera utzita, estereotipo eta 
rol sozialei eusten laguntzen dutelako, emakumeak kaltetzen eta diskriminatzen 
dituztelako eta jazarpenaren oinarria direlako. Prebentzio- eta jarduketa-
neurriek kontuan hartu behar dituzte, eta erantzun eraginkorra eman behar diete, 
zuzentzeko. 

5.1. Jokabide sexistak

Jokabide matxistak dira, oro har, desatseginak edo desatseginak izaten dira. Sexu-
jazarpentzat edo sexuan oinarritutako jazarpentzat jotzeko bezain larriak ez badira 
ere, eta batzuetan gizarte-usadioetan onartzen badira ere, erakundearen balioen 
aurkakoak dira, eta, beraz, baztergarriak.

Jarraian, adibide gisa, balizko jokabideak zerrendatzen dira, adierazpenezkoak eta 
inola ere ez mugatzaileak.

•  Sexuarekin, sexu-orientazioarekin edo genero-identifikazioarekin lotutako 
txisteak, piropoak edo iruzkinak eta txantxak, betiere lantaldeetako pertsona 
zehatzei zuzentzen ez bazaizkie; kasu horietan jazarpena, sexu-jazarpena edo 
sexuan oinarritutako jazarpena izango lirateke 

•  Irudi sexualak edo pornografikoak erabiltzea lantokietan, baldin eta irudiak ez 
badira laneko espazioak partekatzen dituzten pertsonenak; kasu horretan, sexu-
jazarpena izango dira

•  Paternalismoa zereginak banatzean edo horiek egiteko laguntza eskaintzean 

•  Gorputzei, janzteko moduei, ezaugarri espezifikoei eta adinari buruzko iruzkinak, 
pertsona zehatzei buruzkoak ez direnean

Aipatutako kasuez gain, kontuan izan behar da edozein jokabide sexista, hasieran 
larritasun gutxikoak dirudienak barne, jazarpena ere izan daitekeela egoera jakin 
batzuetan. Asmoak, errepikapenak, eragindako kalteak edo bereziki sentikorrak 
diren pertsona zehatzei fokalizatzeak larriagotu egin ditzakete.  

Jazarpen moten sailkapena
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5.2. Sexu-jazarpena 

Sexu-jazarpenaren osagaiek jazarpena jasotzen duen pertsonaren sexu-askatasuna 
urratzen dute, eta larritzat edo oso larritzat joko da, jazarpena jasaten duenaren 
gaineko intentsitatearen, asmoaren edo ondorioen arabera. 

Sexu-jazarpenak hainbat adierazpen ditu, eta maila hierarkiko handiagoko pertsona 
batek edo maila bereko edo beheragoko beste pertsona batek egin dezake, bai eta 
lan-arrazoiengatik biktimarekin zerikusia duten beste pertsona batzuek ere, betiere 
lan-eremuan gertatzen bada.

Adibide gisa, eta baztertzailea edo mugatzailea izateko asmorik gabe, honako hauek 
zerrendatzen dira:

•  Besarkadak, musuak, nahi ez diren kontaktu fisikoak

•  Ukituak, inguratzeak, sexu-erasoak

•  Laneko hobekuntzen truke sexua lortzeko presioak edo xantaia 

•  Kaleratzearekin edo sexu-harremanak izateko eskubideak galtzearekin mehatxatzea

•  Aldageletan, komunetan eta tankerako lekuetan ezkutuko behaketa egitea

•  Sexu-harremanak behin eta berriz eskatzea, zuzenean edo bitarteko  
elektronikoen bidez

•  Bizitza sexualaren alderdiei buruzko galdera zuzenak 

•  Bizitza sexualari buruzko zurrumurruak zabaltzea, edozein bidetatik
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Jazarpen moten sailkapena

5.3. Sexuan oinarritutako jazarpena 

Jazarritako pertsonaren edo pertsonen sexu biologikoarekin edo genero-rol ez-
tradizionalekin lotutako portaerak dira, lan-ingurune iraingarri edo umiliagarri bat 
sortzea helburu dutenak.

Aurreko kasuan bezala, ez da zerrenda zehatz bat,  
batzuk adibide gisa adierazten dira.

•  Lanbide-kategoria baino funtzio txikiagoak esleitzea, edo esleitutako epean egin 
ezin direnak, pertsonaren sexua gutxiago dela frogatzeko

•  Ekarpenei jaramonik ez egitea edo pertsona bat bere sexuagatik kontuan ez 
hartzea

•  Beren sexuagatik edo genero-estereotipoen arabera ez jarduteagatik barregarri 
uztea edo umiliatzea

•  Baimenak arbitrarioki ukatzea pertsonaren sexuaren arabera

•  Sexuaren araberako prestakuntza zailtzea edo eragoztea

•  Edozein diskriminazio, haurdunaldiagatik, amatasunagatik edo guraso-eskubideak 
erabiltzeagatik

•  Kontratazioa zailtzea edo lan-sustapena sexuan oinarrituta eragoztea

•  Norberaren sexuaren nagusitasun fisikoa erabiltzea beste sexu bateko pertsona 
bat beldurtzeko, sexu-konnotaziorik egon gabe

•  Lanez kanpoko ekitaldietan parte hartzeko tematzea

•  Larderiazko espazioak sortzea lan-eremuan edo lan-esparrutik kanpo
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5.4. Inguruabar astungarriak 

Jazarpena larriagoa izan daiteke honako arrazoi hauengatik:

•  Jazarpena egiten duen pertsonaren hierarkia-nagusitasuna

•  Pertsona bati baino gehiagori aldi berean jazartzea

•  Jazarpenean berriz egitea, pertsona berari edo desberdin bati

•  Biktimak egoera pertsonal edo lanekoengatik duen kalteberatasun berezia

•  Salaketa jartzen duenaren edo ondorengo prozeduran parte hartzen duenaren 
aurkako mehatxuak, errepresaliak edo hertsapenak

•  Jazarpena taldean





6. Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari  
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Protokolo horrek jarduketa-esparru espezifiko bat ezartzen du Osakidetzan sexu-
jazarpenik eta sexuan oinarritutako jazarpenik gabeko ingurunea eta lan-harremanak 
bermatzeko, eta, aldi berean, salaketa-kanal bat eta jarduteko prozedura arin eta 
eraginkor bat eskaintzeko, gerta daitezkeen kasuak konpontzeko.   

6.1. Prebentzio-neurriak

Ezinbestekoa da jazarpen-jarduerak edo jarduera sexistak zuzentzea eta 
sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzea, jazarpen hori 
desagerrarazteko. Horretarako, proposatutako neurriak esku hartzeko 4 ardatzetan 
egituratzen dira: Sentsibilizazioa, Prestakuntza, Komunikazioa eta Arriskuaren 
detekzio goiztiarra. Lehenengo biak jazarpenaren lehen mailako prebentzioa dira, 
eta bigarrenak bigarren mailako prebentzioa.

Aipatutako 4 ardatz horiek garatzeko prebentzio-jarduerak berdintasun-planeko 
jarduerekin lotuko dira, bertan zehazten diren epeekin, arduradunekin eta 
aurrekontuarekin, hargatik eragotzi gabe prebentzio-neurriak eraginkortasunez 
txertatzea Osakidetzako lan-arriskuen kudeaketa-sisteman.

6.1.1. Sentsibilizazioa
•  Protokoloa onartzearekin batera printzipioen adierazpenaren jakinarazpen 

orokorra

•  Lema intranet korporatiboan eta beste intranetetan

•  Protokoloa lan-baldintzen akordioari gehitzea

•  Lantokietako jazarpenari buruzko liburuxka, diptikoa edo triptikoa edukitzea

6.1.2. Prestakuntza
•  Jazarpen-kasuen prebentzioari eta detekzioari buruzko prestakuntza ematea 

aginte-lerroko langileei

•  Ordezkaritza sindikalari prestakuntza ematea

•  Protokoloan zehaztutako organoak osatzen dituzten pertsonentzako prestakuntza 
espezifikoa

•  Prestakuntza espezifikoa Prebentzioko Oinarrizko Unitateentzat

•  Langile guztientzako urteko prestakuntza-eskaintzan gai horri buruzko 
prestakuntza programatzea
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6.1.3. Komunikazioa
•  Jarduera-protokoloa erakunde osoan zabaltzea, argi eta garbi identifikatuz 

organoak, erreferenteak eta kexak eta salaketak jakinarazteko modua

•  Protokoloa harrera-eskuliburuetan zabaltzea

•  Zerbitzu-erakundeetako intranet bakoitzean erreferenteak diren pertsonak 
ikusaraztea

6.1.4. Arriskuaren detekzio goiztiarra
•  Arrisku psikosozialen ebaluazioan sartzea jokabide sexisten eta sexu-jazarpeneko 

edo sexuan oinarritutako jazarpeneko egoeren adierazleen azterketa

•  Jazarpenari buruzko galderak sartzea lan-giroari buruzko inkestan, emaitzak 
aztertzea eta dagozkion hobekuntza-ekintzak programatzea

6.2. Jarduteko irizpideak eta bermeak

Prozedurak honako jarduketa-irizpide eta berme hauek kontuan hartuta egingo 
dira, administrazio-bidean zein bide judizialean egin daitezkeen ekintzak alde 
batera utzi gabe:

SALATZEKO ESKUBIDEA

Jazarpen-egoera bat jasaten duen edo ezagutzen duen edozein pertsonak egoera 
hori salatzeko eskubidea izango du.

IZAPIDETZEKO ETA EBAZTEKO BETEBEHARRA

Jasotako salaketa guztiak dagokien organoek izapidetu eta ebatziko dituzte, 
protokolo honetan ezarritako prozedurari jarraiki. Jarduna eragingarria izan dadin, 
eginbideek prozesua berme osoz egin ahal izateko bezain azkarrak izan behar dute.

BEGIRUNEA PERTSONEN INTIMITATEARI ETA DUINTASUNARI

Prozedurek pertsonen intimitaterako eta duintasunerako eskubidea errespetatuko 
dute, eta bermatuko da prozeduratik kanpoko pertsonek ez dituztela ezagutzen 
salatuaren eta salatzailearen identitateak.  
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BIRBIKTIMIZAZIORIK EZA.

Ez da beharrezkoa ez den moduan errepikatuko gertaeren kontakizuna, ez eta 
salatzailearen jendaurreko erakustaldia eta hura identifikatzeko datuak ere.

KONFIDENTZIALTASUNA

Kasuekin lotutako informazioa konfidentziala izango da, eta ezingo zaie 
prozeduratik kanpoko pertsonei zabaldu. Bertan parte hartzen dutenek, parte-
hartzearen izaera edozein dela ere, erreserba eta, errespetatzen ez badute, 
diziplina-erantzukizuna mantentzeko betebeharra dutela jakingo dute, eta 
horretarako konpromisoa sinatuko dute (5. eranskina).

DILIGENTZIA ETA BIZKORTASUNA

Jarduketak beharrezkoak ez diren errepikapen eta atzerapenik gabe egingo dira, 
ahalik eta lasterren kasuak behar bezala konpontzen direla bermatuz. 

BABESA  

Beharrezko neurriak hartuko dira jazarpenaren ondorioz biktimak jasan ditzakeen 
osasun fisikoko zein psikikoko kalteak babestu eta prebenitzeko,eta biktimaren 
segurtasuna eta, bereziki, haren egoerak eskatzen duen laguntza medikoa eta 
psikologikoa bermatzeko.  

OBJEKTIBOTASUNA ETA KONTRAESANAK.

Prozedurek alegazioak egitea eta frogak aurkeztea ahalbidetuko dute, salaketa ebazteko, 
eragindako pertsona guztiei bidezko tratamendua emanez, eta kasuarekin zerikusirik ez 
duten gertakariak kontuan hartu gabe.

INPARTZIALTASUNA  

Entzunaldi inpartziala bermatuko da. Prozeduran parte hartzen duten pertsona 
guztiek fede onez jardungo dute egia bilatzeko eta salatutako egitateak argitzeko.  

INFORMAZIOA

Salatuari salaketaren berri emango zaio, eta bi alderdiei jakinaraziko zaizkie 
izapideak egin bitartean egiten diren jarduketak eta hartzen diren ebazpenak.

ERREPRESALIEN DEBEKUA

Prozeduran parte hartzen duten pertsonek errepresaliarik ez izatea bermatuko da.  
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6.3. Protokoloa aplikatzeko organoak 

Protokoloak organo espezifikoak behar ditu aplikatzeko, jarraipena egiteko eta 
ebaluatzeko. Osakidetzaren dimentsioa, plantillaren tamaina eta zentro-aniztasuna 
direla eta, komeni da organo desberdinak egotea hasierako prozeduraren fasea 
egiteko eta ebazteko prozedura formalerako.

Horretarako bi organo osatuko dira: Aholkularitza Konfidentziala zerbitzu-erakunde 
bakoitzean, eta izaera korporatiboko Ikerketa Batzorde bat, zeinaren osaera eta 
eginkizunak aurrerago garatuko baitira.

Protokoloa onartu eta gehienez ere hilabeteko epean, Osakidetzako Zuzendaritza 
Nagusiak ikerketa-batzordea osatuko duten pertsonak izendatuko ditu, bai eta 
Zuzendaritza Nagusiaren aholkularitza konfidentzialeko eta zerbitzu-erakundeetako 
gerentziak ere. Guztiek jasoko dute prestakuntza espezifikoa sexu-jazarpenari edo 
sexuan oinarritutako jazarpenari buruz, bai eta protokoloaren aplikazioari buruz 
ere, beren funtzioak betetzen hasi aurretik bete beharreko baldintza gisa.

Protokoloa aplikatzeko organoetako kide guztiek prozeduren konfidentzialtasuna 
errespetatzeko eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 
23. artikuluan jasotako edozein abstenitzeko arrazoi komunikatzeko betebeharra 
izango dute. 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide Juridikoa 
ezartzen duena.

Betebehar horiek urratzea edo ez betetzea ohartarazpen batetik diziplina-
espediente bat irekitzera artekoa izan daiteke, betiere aplikatu beharreko 
araudiaren arabera.

Halaber, salatzaileak eta salatuak protokoloa aplikatzeko organoetako edozein kide 
errefusatu ahal izango dute, aipatutako arauan aurreikusitako kausak gertatzen 
direnean.

Erakunde guztietan zabal zabalduko dira organoen eraketa, kexak eta salaketak 
egiteko bidea, eta kontsultak egiteko modua. 
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6.3.1. Aholkularitza konfidentziala

AHOLKULARITZA KONFIDENTZIAREN OSAERA

Aholkularitza konfidentzial bat eratuko da Osakidetzako zerbitzu-erakunde 
bakoitzean, Zuzendaritza Nagusia barne. 2 pertsonak eta haien ordezkoek osatuko 
dituzte, eta berdintasunaren eta arriskuen prebentzioaren edo lan-osasunaren 
esparruetatik etorriko dira.

Aholkularitza konfidentziala osatzen duten pertsona guztiek prestakuntza 
espezifikoa jasoko dute sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari 
buruz, bai eta Osakidetzaren protokoloa aplikatzeari buruz ere. Prestakuntza hori 
gehienez ere 30 eguneko epean hasiko da, izendatu zirenetik zenbatzen hasita.

AHOLKULARITZA KONFIDENTZIALAREN EGINKIZUNAK  

Aholkularitza Konfidentziala arduratuko da salaketen hasierako sailkapenaz eta 
ikerketaz, jazarritako pertsonaren edo pertsonen aholkularitzaz eta laguntzaz, eta 
jokabide sexistak zuzentzeko prozedura informala ebatziko du. 

Ustezko jazarpen-kasuetan, Ikerketa Batzordera bideratuko du salaketa, 
egindako aurretiazko ikerketei buruzko txosten batekin batera (Aholkularitza 
Konfidentzialaren txostenaren eranskina).

Aholkularitza Konfidentzialak, halaber, erakundean gerta daitezkeen jazarpenen 
aurrean sor daitezkeen galderei eta zalantzei erantzungo die.  

Beharrezkoa izanez gero, horrelako jazarpenetan aditua den pertsona baten 
aholkularitza eskatu ahal izango du, edo, bestela, zuzenean helarazi ahal izango dio 
kontsulta Ikerketa Batzordeari.

Eginkizun hauek beteko ditu:

•  Jokabide sexistei edo sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari 
buruzko kexak, komunikazioak edo salaketak jasotzea eta izapidetzea

•  Jazarpenaren biktimak hartzea, informatzea eta laguntzea

•  Salaketen hasierako azterketa egitea

•  Jokabide sexistei erantzuteko prozedura informala ebaztea

•  Egoerari buruzko aurretiazko txostena egitea Ikerketa Batzordera bideratzen 
diren kasuetan

•  Sexu-jazarpeneko edo sexuan oinarritutako jazarpeneko kasuen berri ematea 
Ikerketa Batzordeari 

•  Ikerketa Batzordearekin lankidetzan aritzea kasuen erregistroan, protokoloaren 
jarraipenean eta ebaluazioan

Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari  
Osakidetzan aurre egiteko protokoloa
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AHOLKULARITZA KONFIDENTZIALAREN JARDUTEKO MODUA

Kexa edo salaketa bat jaso ondoren, eta haren erakundea edozein dela ere, 
Aholkularitza Konfidentzialak:

•  Jarduketen konfidentzialtasuna bermatuko du, eta kasuarekin zerikusia duten 
pertsonen nortasuna babesteko neurriak hartuko ditu hasiera-hasieratik

•  Jazarria izan den pertsona edo pertsonak babesteko neurrien beharra 
baloratuko du, eta egoera jakin horrek eskatzen duen premiaz hartzeko eskatuko 
du

•  Jazarpen-kasu probablea erantzunik gabe gera ez dadin beharrezkoak diren 
jarduerak egingo ditu

•  Jarduketak ahalik eta lasterren egiten saiatuko da, prozeduraren bermeak 
errespetatuz

Jazarpena pairatu duen pertsonari dagokionez, Aholkularitza Konfidentzialak:

•  Jazarpena edo jokabide sexistak jasaten dituela sentitzen duen pertsonari 
harrera eta errespetuzko tratua emango dio, behar duen laguntza emanez 
eta salatzen duenaren garrantzia gutxitzen duten edo haren sinesgarritasuna 
zalantzan jartzen duten iruzkinak saihestuz

•  Bermatuko du jazarpena jaso duen pertsonak gertatutakoa beharrik gabe 
errepikatu behar ez izatea, baita jazarlearekin edo jazarpena jasan duena berriz 
biktimizatu dezaketen bestelako egoerekin elkartzea edo aurrez aurre jartzea ere

•  Ez du ezarriko esandakoa frogatzeko betebeharra, eta beharrezkoak diren 
egiaztapenak zeharka egingo ditu, beharrezkoa bada; horretarako, kasurako 
garrantzitsua den informazioa baino ez du bilduko eta kontuan hartuko

6.3.2. Ikerketa-batzordea   

IKERKETA BATZORDEAREN OSAERA

3 pertsonak eta beste horrenbeste ordezkoek osatuko dute, eta, ahal dela, 
Osakidetzako Berdintasun Batzordearen proposamenez izendatutako emakumeak 
izango dira. Batzorde horretan sindikatuek parte hartuko dutela bermatuko da.

Pertsonen izendapena Berdintasun Batzordearen 3/5eko gehiengo kualifikatuz 
egingo da. 

Ordezkari sindikala eta haren ordezkoa ordezkari sindikalek proposatutako 
pertsonen artean aukeratuko dira. Beste bi pertsonak eta ordezkoak, langileen 
kudeaketa/lan-osasuna/osasun juridikoa/etab., Osakidetzak proposatutako 
pertsonen artean aukeratuko dira. 

Ikerketa Batzordea osatzen duten pertsona guztiek prestakuntza espezifikoa 
jasoko dute sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari buruz, bai eta 
Osakidetzaren protokoloa aplikatzeari buruz ere. Prestakuntza hori gehienez ere 30 
eguneko epean hasiko da, izendatu zirenetik zenbatzen hasita. 
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Ikerketa Batzordeko kideen herenak berrituko dira, horrela jakintzari eta 
esperientziari eutsiko zaiela bermatuko da. Bi urtean behin bi heren berrituko da, 
eta, nolanahi ere, beharrezkoa den guztietan, hasierako izendapeneko gehiengo 
kualifikatu berarekin. 

IKERKUNTZA BATZORDEAREN EGINKIZUNAK

Ikerketa Batzordeak prozedura formala egingo du sexu-jazarpenagatiko eta sexuan 
oinarritutako jazarpenagatiko salaketetan, eta ikerketaren txostena eta neurrien 
proposamena Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari helaraziko dizkio.

Salaketaren aurrean egiten duen ikerketa diziplinazko informazio-espedientetzat 
hartuko da.

Eginkizun hauek beteko ditu:

•  Sexu-jazarpenari edo sexuan oinarritutako jazarpenari buruzko salaketak 
jasotzea, Aholkularitza konfidentzialak edo zuzenean pertsonak (pertsona, 
legezko ordezkaria, lekukoa) jakinarazitakoak

•  Sexu-jazarpenagatiko eta sexuan oinarritutako jazarpenagatiko salaketak 
ebazteko prozedura formala egitea, eta ikerketaren txostena eta neurrien 
proposamena Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari helaraztea, zehapen-
espedientea has dezan, hala badagokio

•  Kanpoko enpresetako pertsonei eta Osakidetzako langileei eragiten dieten 
egoeretan, salaketa dagokion kanpoko enpresari jakinaraztea eta jarduketen 
jarraipena egitea 

•  Salaketa Osakidetzako Zuzendaritzako langileei buruzkoa bada, Etika Publikorako 
Batzordeari jakinaraziko zaio salaketa, eta, hala badagokio, ikerketaren emaitza

•  Aholkularitza Konfidentzialarekin lankidetzan aritzea kasuen erregistroan, eta 
baita protokoloaren jarraipenean eta ebaluazioan ere

IKERKETA BATZORDEAREN TXOSTENAREN FORMULARIOA

Ezarritako epeak errespetatuko dira, eta jarduketak ahalik eta azkarren egiten 
saiatuko da, prozeduraren bermeek ahalbidetzen duten neurrian.  

Jarduera guztietan, protokoloan ezarritako irizpideen arabera zuzenduko da 
Ikerketa Batzordea, eta pertsona guztiei, salatzaileei, salatuei edo lekukoei, 
eskubideak errespetatzen zaizkiela eta prozeduraren bermeak aplikatzen zaizkiela 
zainduko du.

Jazarpena jasan duen pertsona zuzenean jotzen badu Ikerketa Batzordera, 
Batzorde horrek Aholkularitza Konfidentzialaren jarduteko modua ezarritakoaren 
arabera jardungo du.
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6.4. Prozedura

Jazarpen kasuen aurrean jarduteko eta tratatzeko protokoloa Aholkularitza 
konfidentzialean edo Ikerketa Batzordean bertan jasotzen diren kexa edo 
salaketetatik abiatuko da.

 Ahozko komunikazio edo salaketaren bat jasoz gero, idatziz erregistratu beharko 
da, horretarako sortutako formularioaren bidez, jarduketa-prozedura hasteko. 

Jazarpena pairatu duen pertsona edo haren legezko ordezkaria ez den pertsona 
bat salatzen badu, hari jakinaraziko zaio jarduketak hasi baino lehen. Jazarritako 
pertsonak edo haren ordezkariak egindako salaketa nahikoa izango da prozedura 
hasteko.

Salatzaileak ez badu nahi bere erakundeko Aholkularitza Konfidentzialak 
ebazpenean parte hartzea, zuzenean Ikerketa Batzordera jotzea eskainiko 
zaio. Jarduera guztien agiri-erregistroa egin beharko da, ahal dela formatu 
elektronikoan, anonimotasuna eta datu pertsonalen babesa bermatuta.

Protokolo hau aplikatzeak ez die eragotziko ez inplikatutako alderdiei ez 
Osakidetzari bidezkotzat jotzen dituzten legezko ekintzak egitea, bai bide 
judizialean, bai administrazio-bidean, protokoloa garatu aurretik, aldi berean edo 
ondoren.

Salaketa dokumentu espezifiko batean aurkeztuko da, eta honako kasu hauetan 
egin ahal izango da:

1. Jazarpena pairatu duen pertsona edo haren legezko ordezkaria

2. Gertakariaren lekuko izan eta salatu nahi duen norbait

Era berean, jazarpena pairatu duen pertsonaren edo jazarlearen erdi-mailako 
arduradunak, ordezkari sindikalak, prebentzio-zerbitzuak edo langileen zerbitzuak, 
azken batean, prozedura aktibatu behar dute, horren berri izanez gero.

Online espazio espezifiko bat ezarriko da, aholkularitza konfidentzialek zuzenean 
jasoko dutena, salaketaren komunikazioa eta kontsultak egitea errazteko. Gainera, 
legez ezarritako edozein bidetatik aurkeztu ahal izango dira, tresna espezifikoa 
garatzen den bitartean.

Prozeduretan ezarritako epeak egun balioduntzat hartuko dira.

Errekusatuz edo abstenituz gero, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 
urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan indarrean dagoen araudia 
hartuko da kontuan, eta hura aplikatuko.
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Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari  
Osakidetzan aurre egiteko protokoloa

6.4.1. Lehenengo jarduerak

Salaketa jaso ondoren egingo dira, 3 eguneko epean.

1.  Salaketa jasotzean, Aholkularitza Konfidentzialak egiaztatuko du sexu-jazarpena 
edo sexuan oinarritutako jazarpena izan dela, edo jokabide sexista izan dela, 
dagokion prozedura hasteko.  

2.  Hasiera batean sexu-jazarpentzat edo sexuan oinarritutako jazarpentzat 
salatutako gertakariak beste jazarpen-kategoria batean sartzen direla uste bada 
edo sexu- edo genero-osagairik gabeko lan-gatazka dagoela jakinarazten bada, 
salaketa dagokion organoari bidaliko zaio, eta salatzaileari horren berri 
emango zaio.  

3.  Sexu-jazarpenaren edo sexuan oinarritutako jazarpenaren ebidentziak 
hautematen badira, eta salaketa aurkezten duen pertsona jazarpena jasaten 
duena edo haren legezko ordezkaria ez bada, Aholkularitza Konfidentziala 
harremanetan jarriko da jazarpena jasaten duen pertsonarekin, jarduketak 
hasi baino lehen gertakariak egiaztatzeko. Jazarpen-egoera ukatzen bada, edo 
prozedura hastea nahi ez bada, jazarpen-susmo argiak badaude, kasu bakoitzaren 
inguruabar zehatzen arabera, jarraitu beharreko jardunak baloratuko dira, eta 
prozeduran parte hartzen duten pertsona guztien segurtasuna bermatuko da 
uneoro. 

4.  Protokoloa aktibatuko da salaketan edo kexan jazarpen-jokabideak edo jokabide 
sexistak aipatzen badira, eta bi modu desberdinetan garatuko da, kasuaren eta 
eraginpeko pertsonaren edo pertsonen nahien arabera. Bi kasuetan, prozedura 
honi buruzko informazioa emango zaio pertsonari, bai eta haren fase eta bermeei 
buruzkoa ere, eta erabakiak hartzeko beharrezkoak izan daitezkeen eskubideei, 
aukerei eta ekintzei buruzkoa ere bai.

6.4.2. Prozedura motak

Bi prozedura-mota ezartzen dira, bat laburra, jazarpena izateko bezain larriak ez 
diren jokabide sexistak zuzentzeko.  Prozedura informala da, eta Aholkularitza 
Konfidentzialak izapidetu eta ebazten du.

Salaketaren aurretiazko azterketan jazarpen-ebidentziak aurkitzen direnean, 
prozedura formala hasiko da zuzenean, eta Ikerketa Batzordeak egingo du.

Bi prozeduretan pertsonen errespetua, konfidentzialtasuna eta intimitaterako 
eskubidea bermatuko dira, eta behar diren neurriak hartuko dira bai salaketa bai 
salatuaren eta salatzailearen identitateak prozeduratik kanpoko pertsonek ezagutu 
ez ditzaten, anonimotasuna bermatzen duten kodeak esleituz.

Bi aldeek parte hartu ahal izango dute prozeduran, beste pertsona batek lagunduta, 
hala nahi izanez gero.
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6.4.3. Jokabide sexistak ebazteko prozedura informala 
(Aholkularitza Konfidentziala)

Helburua da egoera Aholkularitza Konfidentzialaren esku-hartzearekin konpontzea. 

Gertakariak jazarpen-kasutzat jotzeko bezain larriak ez direnean bakarrik erabili 
ahal izango da.

Prozedura informala onartzen ez bada edo horren bidez akordiorik lortzen ez bada, 
prozedura formala hasteko Protokoloko Ikerketa Batzordeari helaraziko zaio kasua, 
salaketaren eta egindako jarduketen berri emanez. 

EPEA  

AK-k salaketa egiaztatzen duenetik prozedura informala amaitzen denera arteko 
guztizko epea ez da 12 egunetik gehiagokoa izango.

FASEAK

1. FASEA: Hasiera (3 egun)

JASOTZEA

Kexa edo salaketa ahoz edo idatziz jasoko da. Ahoz bada, idatziz jasoko du 
aholkularitza konfidentzialak. Prozeduraren konfidentzialtasuna eta pertsonen 
duintasuna babesteko, zenbakizko kodeak esleituko zaizkie eragindako alderdiei, 
kasu mota horien tipologia dokumentatzeko, jazarpentzat jo ez arren, jazarpena 
izatera iritsi ahal direlako.

Kexa edo salaketa jaso ondoren, Aholkularitza Konfidentziala bilduko da kexa 
edo salaketa horren lehen analisia egiteko, eta ikusteko ea jokabideak sexu-
jazarpentzat edo sexuan oinarritutako jazarpentzat har daitezkeen, eta prozedura 
formala aktibatu ahal izateko, edo jokabide sexista bat izan daitekeen eta 
prozedura informalarekin jarraitu behar den.

Egin beharreko jarduketak programatuko dira. 
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SALATZAILEAREKIN HARREMANETAN JARTZEA

Lehen azterketa egin ondoren, jasotako dokumentaziotik abiatuta, Aholkularitza 
Konfidentziala ahalik eta lasterren jarriko da harremanetan salatzailearekin, eta 
hitzordua jarriko du hasierako elkarrizketa baterako. Beste pertsona batekin joan 
daitekeela jakinaraziko zaio.

Lehenengo elkarrizketa horretan, “Konfidentzialtasun- eta inpartzialtasun-
konpromisoa” sinatuko da 5. eranskinean, eta prozeduran parte hartzen duten 
pertsona guztiek ere sinatuko dute.

Kexa edo salaketa azaldu ondoren, jokabide sexista dela uste bada, salatzaileari 
prozedura informala egitea proposatuko zaio, zertan datzan azalduz eta bere 
zalantzei erantzunez. 

Prozedura informal hori onartzen badu, Aholkularitza Konfidentzialean jarraituko 
da.

Prozedura informala onartzen bada, baina zure erakundeko Aholkularitza 
Konfidentzialean jarraitu nahi ez baduzu, zuzenean Ikerketa Batzordeari 
helarazteko aukera eskainiko zaizu.

Prozedura mota hori proposatu eta azaldu ondoren, pertsonak onartzen ez badu, 
Aholkularitza Konfidentzialak kexa edo salaketa bidaliko dio Ikerketa Batzordeari, 
“Aholkularitza Konfidentzialaren txostenaren formularioarekin” (3. eranskina). 

EGOERA-TXOSTENA EGITEA

Bildutako informazio guztia, pertsonarekin izandako elkarrizketan jasotako 
dokumentazioa, “Konfidentzialtasun- eta inpartzialtasun-konpromisoa” sinatzea (5. 
eranskina) eta pertsonak prozedura informala hastea onartzea idatziz jasoko da, 
eta, ondoren, Aholkularitza Konfidentzialaren azken txostena beteko da. 

Lehen fase honetan jazarpena dela eta ez jokabide sexista, salaketa sinatuko da 
(ahozkoa izan den edo ez), eta idatziz erregistratuko da, “Sexu-jazarpenaren edo 
sexuan oinarritutako jazarpenaren aurkako protokoloa aktibatzeko salaketa- edo 
eskaera-formularioaren” arabera (2. eranskina), eta Ikerketa Batzordeari bidaliko 
zaio, “Aholkularitza Konfidentzialaren txostena formularioarekin» batera (3. 
eranskina). Une oro lagunduko zaio salatzaileari, laguntza eskainiz eta babes-
neurrien beharra eta hartzea baloratuz. 

Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari  
Osakidetzan aurre egiteko protokoloa
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2. FASEA: Esku-hartzea (7 egun)

SALATUARI JAKINARAZTEA ETA PERTSONEKIN ELKARRIZKETAK EGITEA, AURREZ AURRE EDO 
EGOERAREN TRATAMENDU EGOKIA AHALBIDETZEN DUEN BESTE EDOZEIN BITARTEKOREN BIDEZ

Aurkeztutako kexan jokabide sexistaren zantzuak daudela egiaztatu ondoren, kexa 
jaso duen pertsonarekin harremanetan jarriko da, konfidentzialtasunez, bakarrik 
edo salatzailearekin batera, salatzailearen aukeran, alde batetik, bere jokabideari 
buruzko kexa bat dagoela adierazteko, eta kexa hori egiazkoa bada eta behin eta 
berriz errepikatzen bada edo denboran irauten badu, sexu-jazarpentzat edo sexuan 
oinarritutako jazarpentzat jo daiteke, eta, beste alde batetik, salatutako pertsonak 
izan ahal lituzkeen diziplina-erantzunkinak.

Salatuak egokitzat jotzen dituen azalpenak eman ahal izango ditu.

3. FASEA: Prozeduraren amaiera (2 egun)

ADOSTASUNEZ:

 •  Neurriak proposatzea. Inplementazioa.  
Jokabide sexista hori desagerrarazteko neurri egokienak proposatzen dira, 
besteak beste, prestakuntza espezifikoa egitea: 
    - “Emakumeen eta gizonen berdintasunera hurbilduz” ikastaroa, on line formatua 
    - Sexu-jazarpenari edo sexuan oinarritutako jazarpenari buruzko berariazko   
    ikastaroa  
Neurriak onartzen ez badira, “Akordiorik gabe” aukeran ezarritakora pasako da, 
eta prozedura formala hasiko da 

•  Adostutako konpromisoak eta neurriak dokumentu bidez jasotzea, “Aholkularitza 
Konfidentzialaren txostenaren formularioa” egitea (3. eranskina)

•  “Aholkularitza Konfidentzialaren txostenaren formularioa” (3. eranskina) 
Ikerketa Batzordera bidaltzea

•  Salatzaileari eta salatuari jakinaraztea

•  Amaiera

ADOSTASUNIK GABE:

•  Prozedura formala aktibatuko litzateke “Aholkularitza Konfidentzialaren 
txostenaren formularioa” (3. eranskina) Ikerketa Batzordera bidaliz

•  Salatzaileari eta salatuari jakinaraztea 



44  

6.4.4. Prozedura formala (Ikerketa Batzordea)

Sexu-jazarpenaren edo sexuan oinarritutako jazarpenaren zantzuak daudenean 
hasiko da zuzenean, prozedura informaletik igaro gabe eta hura konpontzeko 
inolako bitartekaritzarik sustatu gabe; halaber, prozedura informalak egoera 
konpontzea lortzen ez duenean edo eraginpeko pertsonaren nahiagatik.

Garatzen den espedientea informazio-espedientea izango da. 

  

EPEA

Ikerketa Batzordeak kasua jasotzen duenetik aurrera, ebazteko epea ez da 20 
egunetik gorakoa izango, eta, salbuespenez, 8 egunez luzatu ahal izango da, 
konplexutasun bereziko kasuetan.

FASEAK

Prozedura hasi ondoren, eta jazarpen-zantzuak dauden guztietan, protokoloa 
aplikatzeko organoek, jazarpena pairatu duen pertsonari eragindako arriskuaren 
eta/edo kaltearen arabera, prebentzio-neurriak hartzea proposa diezaiokete 
pertsonen zuzendaritzari, jazarpena jasan duen pertsonaren interesak zaintzeko, 
betiere, pertsona horri garrantzia emanez.

1. FASEA: Hasiera (3 egun)

SALAKETA ETA AHOLKULARITZA KONFIDENTZIALAREN TXOSTENA JASO ONDOREN, edo, 
salbuespen gisa, jazarpena jasan duen pertsonaren salaketa zuzena jaso 
ondoren, Ikerketa Batzordea bilduko da hura aztertzeko eta hasierako jarduketak 
planifikatzeko. Jarduketa horiek, gehienez ere, 3 eguneko epean egingo dira, 
salaketa jasotzen denetik zenbatzen hasita:

• Kasua aztertzeko bilera, zereginen plangintza

•  Prozeduraren fase horretan dagoen informazioarekin beharrezkotzat jotzen diren 
prebentzio-neurriak proposatzea dagokion pertsonen zuzendaritzari 

•  Eragindako pertsonei prozeduraren hasieraren berri ematea, salaketa 
salatuari jakinaraztea eta batzordean parte hartuko duten pertsonak 
identifikatzea, legez ezarritako arrazoiengatik errekusatzea ahalbidetuz. 8 
eguneko epea emango da, salatutako gertaerei buruzko frogak eta alegazioak 
aurkezteko. Alegazioak aurkezteko aldian, fase hau egin da

Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari  
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2. FASEA: Ikerketa (17 egun)

•  Ikerketa osagarria egitea, beharrezkoa bada: informazioa eskatzea, agintariei, 
lekukoei edo bestelakoei elkarrizketak egitea, eta alegazioetarako irekitako epean 
egitea (8 egun)

•  Hasiera batean eskatu ez diren eta ikerketa egitean beharrezkotzat jotzen 
diren prebentzio-neurriak proposatzea. Batzorde eta Ikerketa Batzordeak 
horren berri emango dio eskumena duen organoari. Neurriak hartuko dira 
bai prozeduraren hasierako fasean, bai espedientea izapidetzen den bitartean, 
beharrezkotzat jotzen badira, egoera zehatzak eskatzen duenera egokituta

•  Behar izanez gero, aholkularitza aditua eskatu ahal izango da

•  Jazarpena pairatu duen pertsonaren egoerak eskatzen duen laguntza medikoa 
eta psikologikoa emango zaio

•  Prozeduran zehar beharrezkoa den laguntza edo aholkularitza juridikoa emango da

•  Aldeei txostena jakinaraztea eta alegazioak aurkezteko epea 3 egun

•  Behin betiko txostena eta alderdiei jakinaraztea (Ikerketa Batzordearen 
txostenaren eranskina)

Jazarpena dagoela ondorioztatzen bada, Osakidetzako Giza Baliabideen 
Zuzendaritzara helarazi, ondorengo jardueretarako, alegazioak jaso eta gehienez 
ere 3 eguneko epean.

3. FASEA. Amaiera 

•  Salaketa artxibatzea, jazarpen-egoera frogatzen ez bada

•  Jazarpen-egoera frogatzen denean, emaitza eta neurri-proposamena 
Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari eta dagokion zerbitzu-erakundeari 
helaraziko zaizkie, diziplina-jarduerak garatzeko eta Fiskaltzaren aurrean 
salaketa jartzeko, hala badagokio

•  Jazarpena jasan duen pertsonak berariaz atzera egiten badu, baina jazarpen-
zantzu oinarridunak hautematen badira, edo ikerketaren ondorioz sexu-
jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena frogatuta geratu bada, jarduketak 
ofizioz egingo dira 

•  Ondorioztatzen bada egitateak ez direla sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako 
jazarpena, baina zigorgarriak izan daitezkeela, horren berri emango zaio organo 
eskudunari, ebazpena eman dezan 
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6.4.5. Azken jarduketak

Aholkularitza Konfidentzialak eta Ikerketa Batzordeak jarraipena egingo dute, 
organo arduradunek neurri zuzentzaileak hartzen dituzten egiaztatzeko eta 
biktimari erreparazioa emateko.

6.5. Diziplina-araubidea 

Protokolo honek zehapen-ahalmenik ez badu ere, jazarpena dagoela ondorioztatzen 
denean, dagokion diziplina-prozedura hasiko da, protokoloaren esparruan egindako 
ikerketa eta ebazpen-txostena kontuan hartuta.

Sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena oso hutsegite larritzat 
tipifikatzen dira Osakidetzako langileei aplika dakiekeen diziplina-araubidean, 
oinarrizko araudiaren arabera: 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-
zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuari buruzkoa, eta 7/2007 
Legea, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzkoa..  

Osakidetzan lan egiten duten funtzionarioek Euskal Funtzio Publikoari buruzko 
uztailaren 6ko 6/1989 Legean ezarritako diziplina-araubidea eta zehapenak bete 
beharko dituzte.

6.6. Osakidetzako eta kontratatutako 
enpresetako pertsonen arteko 
jazarpen kasuetarako prozedura

•  Jazarria Osakidetzako plantillako kidea bada eta jazarria kanpoko enpresa 
batekoa bada, salaketa jasotzean protokoloa aktibatuko da ezarritako prozedurari 
jarraituz, jazarria izan den pertsonari buruzko informazioa emango zaio enpresari 
hasiera-hasieratik, eta biktimari aholkuak eta laguntza ematen lagunduko zaio.

•  Osakidetzako langile baten aurkako jazarpena kanpoko enpresako pertsona 
batek egiten badu, Aholkularitza Konfidentzialak salaketa Ikerketa Batzordeari 
helaraziko dio, eta batzorde horrek eraginpeko enpresari eskatuko dio bere 
protokoloa edo kasu horiek ebazteko eskura dituen neurriak aktiba ditzan. 
Osakidetzak parte hartuko du jarduketetan, eta biktimaren babesa bermatuta 
geratuko da.

Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari  
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•  Osakidetzako zentroetan lan egiten duten kanpoko pertsonen artean gertatzen 
bada jazarpena, dagokion enpresari edo enpresei jakinaraziko zaie, eta 
ebazpenaren jarraipena egingo da. 

Kanpoko enpresak ez badu ezer egiten bere langileek egindako jazarpen-kasu 
baten aurrean, dela Osakidetzako langileen artean, dela Osakidetzako langile baten 
aurka, horrek ondorioak izango ditu enpresak Osakidetzarekin duen kontratu-
harremanean, bai eta etorkizunean egin daitezkeen kontratazioetan ere, aplikatu 
beharreko araudiaren arabera. 

Era berean, Osakidetzak klausula espezifikoak sartzea bultzatuko du formalizatzen 
diren obra- eta zerbitzu-kontratuetan.

6.7. Zuzendaritzako langileei eragiten 
dieten jazarpen-kasuetarako 
prozedura

Osakidetzako zuzendaritzako langileek egindako ustezko jazarpen bat salatzen 
denean, salaketa eta, hala badagokio, Ikerketa Batzordearen emaitza jakinaraziko 
zaizkio Etika Publikorako Batzordeari, organo hori baita Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioko eta haren sektore publikoko kargu Publikodunen Etika 
eta Jokabide Kodeaez betetzeari buruzko kexak edo salaketak ebazteko organo 
eskuduna.





7. Jarraipena, ebaluazioa eta hobekuntza
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Jarraipena, ebaluazioa eta hobekuntza

Ikerketa Batzordeak, Aholkularitza Konfidentzialekin lankidetzan, aurkeztutako 
kexa eta salaketa guztiak eta egindako prozedura informal eta formal guztiak 
erregistratuko ditu, eta dagozkion neurriak hartzearen jarraipena egingo du. 

Sei hilean behin jarraipen-txostenak egingo dira, eta, horietan oinarrituta, 
prozeduren urteko ebaluazioa egingo da, bai eta horien ondoriozko neurri eta 
zehapenena ere. 

Sei hileko txosten horiek informazio kuantitatiboa eta kualitatiboa jasoko dute. 
Sei hilean behingo jarraipen-txostenak eta hobekuntza-jardueren proposamena 
jasotzen duen urteko ebaluazioa Osakidetzako Berdintasun Batzordeari helaraziko 
zaizkio. (Jarraipen- eta ebaluazio-txostenen eranskinak).

 Protokolo hau Osakidetzako Berdintasun Batzordeak berrikusiko du lehenengo 
urtean, beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak eta hobekuntzak proposatzeko. 
Lehenengo 4 urteetan, urteko ebaluazioa egitea gomendatzen da, eta une horretatik 
aurrera, 2 urtean behin berrikusiko da.

7.1. Adierazleak 

Adierazleak lortzeko erregistro bat eramatea proposatzen da, eta bertan datuak 
estatistika-ondorioetarako soilik jasoko dira, datu pertsonalik izan gabe.

Ikusi 9. Eranskina Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutaklo jazarpenari aurre 
egiteko protokoloaren jardueketen erregistroa

7.1.1. Inpaktuaren adierazleak

• Egindako komunikazio-, informazio- eta sentsibilizazio-neurrien kopurua

• Protokoloko prestakuntza-ekintzen kopurua eta tipologia

• Prestakuntza-ekintzen aurreko eta ondorengo balorazioa

7.1.2. Emaitzaren adierazleak

•  Jasotako salaketen guztizko kopurua, motaren arabera sailkatuta: jokabide 
sexista, sexu-jazarpena, sexuan oinarritutako jazarpena

•  Protokolotik kanpo geratzen diren beste kasu batzuengatiko salaketen kopurua 
(beste jazarpen mota batzuk)

•  Salatzaileen eta salatuen kopurua, sexuaren arabera bereizita

•  Jazarpenekoa ez den beste pertsona batek egindako salaketen ehunekoa

•  Prozedura kopurua, motaren arabera: informala, formala
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•  Aurreikusitako gehieneko epea gainditzen duten prozeduren ehunekoa

•  Adostasunez ebazten diren prozedura informalen ehunekoa

•  Salaketa ezesten duten prozedura formalen ehunekoa

•  Hartutako neurrien kopurua eta tipologia

•  Ikerketa Batzordetik zuzenean sartzea eskatzen duten salatzaileen kopurua 
(arrazoia jaso)

7.1.3. Prozesuaren adierazleak

Salatzaileei zuzenduta, protokoloaren prozesua baloratzeko inkesta bat planteatzen 
da prozeduraren amaierarako, harrera-prozedura eta prozeduraren igarotzea 
hobetu ahal izateko. 

Ikusi 8. Eranskina Protokoloaren pertzepzio kualitatiboa





8. Datu pertsonalen babesa (DPBLO)
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Osakidetzak datu pertsonalen babesarekin eta genero-berdintasunarekin hartutako 
konpromisoak barne hartzen du erakunde publiko honek datu pertsonalen 
babeserako araudian jasotako printzipioak errespetatzen direla errespetatu eta 
bermatzeko borondatea, datu horien tratamenduan.

Zehazki, EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016/679 
(EB) Erregelamenduaren 5. artikuluak, 2016ko apirilaren 27koak, datu pertsonalen 
tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio 
askeari buruzko arauak ezartzen dituenak eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak 
Babesteko Erregelamendu Orokorra; aurrerantzean, DBEO) indargabetzen duenak, 
datuen babesari buruzko oinarrizko printzipio horiek ezartzen ditu eta, horien 
artean, prozedura honetarako, hauek nabarmendu behar dira:

ZILEGITASUNA

Jazarpen-prozedurari lotutako datu pertsonalen tratamendua gaitzen duen oinarri 
juridikoa (LBEOren 6.1.c art.) lege-eginbeharra da, Laneko Arriskuak Prebenitzeari 
buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legean ezarritakoaren arabera (5.4. eta 14).

LEIALTASUNA ETA GARDENTASUNA

Interesdunei (biktimei, ustezko jazarleei) beren datu pertsonalen tratamenduaren 
eta datu pertsonalen babesaren arloan dituzten eskubideen berri emango zaie.

HELBURUA

Datu pertsonalak jazarpenaren aurkako prozedurarako baino ez dira erabiliko. Ez 
da jaso behar prozedura horri buruzkoa ez den dokumenturik, eta “jazarpena” ez 
litzateke agertu behar lanpostuan neurri zuzentzaileak hartzeko arrazoi gisa. Era 
berean, balizko delitu bat ikusiz gero, Ministerio Fiskalari/Epaitegiari salatzeko 
betebeharra dago, eta horrek beharrezko datuak jakinaraztea ekarriko luke.

MINIMIZAZIOA

Gertatutakoa argitzeko eta egin beharreko jarduerak egiteko beharrezkoak diren 
datu pertsonalak soilik bildu eta tratatuko dira.

KONTSERBATZEKO EPEA MUGATZEA

Barne-prozedura amaitzean, datuak blokeatuta egongo dira (hau da, ez dira 
eskuragarriak izango; agintaritza eskudunak eskatuta soilik izango dira) zehapena 
preskribatzen den edo prozesu judizial batean jasota dauden bitartean. Eta epe hori 
igarotakoan, ezabatu egingo dira, edo, beste ondorio batzuetarako kontserbatzen 
badira, anonimo bihurtu beharko dira (hau da, kasuan kasuko datuen xede diren 
pertsonen identifikazioa erraz dezakeen erreferentzia oro ezabatuko da).

Datu pertsonalen babesa (DPBLO)
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INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA ETA KONFIDENTZIALTASUNA

Jazarpenari aurre egiteko prozeduran parte hartzen dutenek soilik ezagutuko 
dituzte datuak. Baimenik ez duten pertsonek datu horien xede diren pertsonen 
nortasuna ezagutzea saihesteko, kode seudonimizatuak esleituko zaizkie 
inplikatutako pertsona guztiei (biktimak, ustezko jazarleak, lekukoak). Langileen 
legezko ordezkariek dagokion pertsonaren nortasuna jakin ahal izango dute soilik 
ordezkaritza hori gauzatzeko ezinbestekoa bada.

Osakidetzak uste du, legeekin bat etorriz, biktimen datu pertsonalak (batez ere 
nortasuna) datu pertsonalen kategoria berezitzat hartzen direla. Era berean, 
izaera hori bera aplikatuko zaie ustezko jazarleen datu pertsonalei (delitu bat 
[zuzenbide penala aplikatuz] eta/edo balizko arau-hauste administratibo bat [datu 
pertsonalak babesteko legeriaren arabera] izan litekeelako). Ondorioz, datuen 
tratamenduan segurtasun-neurri egokienak hartu behar dira.

Azkenik, gogorarazi behar da arau-hausleek izan ditzaketen erantzukizunek, 
datu pertsonalak babesteko araudia urratzeagatik (benetako jazarpen-egoerarik 
detektatzen ez bada ere), zehapen ekonomiko larriak ezartzea ekar diezaieketela, 
Datuak Babesteko Espainiako Agentzian salaketa jarri ahal bada, eta, era berean, 
diziplina-espedientea ireki dakiekeela (falta larria edo oso larria; etetea, banantzea, 
lekualdatzea …), edo, bestela, delitu bat egotzi ahalko litzaikeela, espetxe-
zigorrarekin (esate baterako, sekretuak zabaltzea), eta erantzukizun zibila ere izan 
beharko lukete kalte moral edo ondarezkoak direla-eta (dagozkien kalte-ordainak 
beren gain hartu beharko dituzte). 





9. Eranskinak
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9.1. 1. Eranskina.  
Prozeduraren laburpen-fitxa

Eranskinak

FROGATUTA 
GERATZEN DA

ZERBITZU- 
ERAKUNDETAKO 
AHOLKULARITZA 
KONFIDENTZIALA

ETIKA 
PUBLIKORAKO 
BATZORDEARI 

JAKINARAZTEA

BIAK 
KANPOKO 
LANGILEAK

ZUZENDARITZAKO 
LANGILEAK

ANALISIA

BAI

BAI

EZ

EZ

SEXU-
JAZARPENA ETA SEXUAN 

OINARRITUTAKO 
JAZARPENA

BAI EZ EZ

EZ

IKERKETA-
BATZORDEA

IKERKETA- 
PROZESUA, 

INSTRUKZIOA

PROZEDURA  
FORMALA

ESKU-HARTZEA
PROZEDURA 
INFORMALA

GIZA 
BALIABIDEEN 

ZUZENDARITZA

ZERBITZU-
ERAKUNDEEI

JAKINARAZTEA

BAI

EZ

EZ

AKORDIOAEZ

JOKABIDE 
SEXISTAK

BESTELAKO 
JAZARPEN-

MOTA

BAI P.  INFORMALA
ONARTZEA BAI PROZEDURA 

INFORMALA

KANPO 
ENPRESEI 

JAKINARAZTEA

JARDUKETAK
ETA ALDERDIEI
JAKINARAZTEA

NEURRIAK
ETA ALDERDIEI
JAKINARAZTEA

ARTXIBATZEA 
EDO DAGOKION 

LEKURA 
DERIBATZEA

BAI DERIBAZIOA

ARTXIBOA

Ikerketa-
batzordearen 
txostena

Aholkularitza
konfiden-
tzialaren 
txostena

Aholkularitza
konfiden-
tzialaren 
txostena

SALAKETA
Salaketa-
formularioa
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9.1.1. Prozedura salatutako pertsona OSAKIDETZAKO 
LANGILEA denean eta salatzen duen pertsona BESTE 
ENPRESA BATEKOA denean

PROZEDURA  
FORMALA

AKTIBATZEA

ZERBITZU- 
ERAKUNDETAKO 
AHOLKULARITZA 

IKERKETA-
BATZORDEA

ENPRESARI 
JAKINARAZTEA

HAIEN 
PROTOKOLOA 
AKTIBATZEA

IKERKETA- ETA 
INSTRUKZIO- 

PROZESUA

SALAKETA

JARDUKETAK
ETA ALDERDIEI
JAKINARAZTEA

DAGOKION
JARDUKETAK

Ondorioen
txostena
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Eranskinak

9.1.2. Prozedura salatutako pertsona OSAKIDETZAKO 
LANGILEA denean eta salatzen duen pertsona BESTE 
ENPRESA BATEKOA denean

JARDUKETAK
ETA ALDERDIEI
JAKINARAZTEA

PROZEDURA  
FORMALA

AKTIBATZEA

ZERBITZU- 
ERAKUNDETAKO 
AHOLKULARITZA 

IKERKETA-
BATZORDEA

ENPRESARI 
JAKINARAZTEA

HAIEN 
PROTOKOLOA 
AKTIBATZEA

IKERKETA-  
PROZESUA

DAGOKION
JARDUKETAK

Ondorioen
txostena

SALAKETA
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9.1.3. KANPOKO ENPRESEI eragiten dieten  
jazarpen-kasuetako prozedura

ZERBITZU- 
ERAKUNDETAKO 
AHOLKULARITZA 

IKERKETA-
BATZORDEA

ENPRESARI 
JAKINARAZTEA

Kontratu-
harremanaren

ondorioak

Osakidetzari
aktibatu dela
jakinaraztea

EZ

BAI

ENPRESEN 
PROTOKOLOA 
AKTIBATZEA

HAIEN 
PROTOKOLOA 
AKTIBATZEA

SALAKETA
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Eranskinak

9.1.4. ZUZENDARITZAKO LANGILEEI eragiten dieten 
jazarpen-kasuetarako prozedura

Osakidetzari
jakinaraztea

EZ

BAI

FROGATUTA 
GERATZEN DA

EZ

BAI

IKERKETA
HASTEN DA

ETIKA 
PUBLIKORAKO 

BATZORDEAREN 
PROZEDURA

ZERBITZU- 
ERAKUNDETAKO 
AHOLKULARITZA 

IKERKETA-
BATZORDEA

ETIKA 
PUBLIKORAKO 

BATZORDEA

IKERKETA- 
PROZESUA, 

INSTRUKZIOA

PROZEDURA  
FORMALA

Ikerketa-
batzordearen 
txostena

GIZA 
BALIABIDEEN 

ZUZENDARITZA

ZERBITZU-
ERAKUNDEEI

JAKINARAZTEA

JARDUKETAK
ETA ALDERDIEI
JAKINARAZTEA

ARTXIBATZEA 
EDO DAGOKION 

LEKURA 
DERIBATZEA

SALAKETA
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9.2. 2. Eranskina
Sexu-jazarpen eta sexuan oinarritutako jazarpenagatiko 

protokoloa aktibatzea eskatzeko salaketa-inprimakia

ESKATZAILEA

 Eragindako  Pertsona lekukoa  Ordezkari legala  Besterik

ESKATZAILEAREN DATU PERTSONALAK

Izen-abizenak:

NAN: Harremanetarako telefonoa:

Sexua:      EMAKUMEA       GIZONA       EZ BITARRA/BESTELAKO NORTASUN SEXUALA

ESKATZAILEAREN DATU PROFESIONALAK

Kategoria/Lanpostu funtzionala:

Zerbitzu-erakundea:

Lan-lotura:

ERAGINDAKO PERTSONAREN DATU PERTSONALAK, EZ BADA ESKATZAILEA

Izen-abizenak:

NAN: Harremanetarako telefonoa:

Sexua:      EMAKUMEA       GIZONA       EZ BITARRA/BESTELAKO NORTASUN SEXUALA

ERAGINDAKO PERTSONAREN DATU PROFESIONALAK, EZ BADA ESKATZAILEA

Kategoria/Lanpostu funtzionala:

Zerbitzu-erakundea:

Lan-lotura:

GERTAKARIEN DESKRIBAPENA

Lekukoak badaude, adierazi izen-abizenak:

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA           EZ           BAI, zehaztu:

ESKABIDEA
Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari Osakidetzan aurre egiteko protokoloa 
hasiera eskatzen dut.

Lekua eta data: Interesdunaren sinadura

DATUEN BABESA. Pertsona fisikoen babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikulua 
betez, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, jakinarazten da protokolo honen esparruan sexu-jazarpenaren edo sexuan oinarritutako 
jazarpenaren aurkako protokoloa kudeatzeko datu pertsonalak Osakidetzako Giza Baliabideen Dibisioko “Sexu-indarkeria eta -jazarpenik eta sexuan oinarritutako jazarpenik 
gabeko lan-ingurunea” tratamendu-jardueran sartuko direla. Tratamendu horren helburua da indarkeria, sexu-jazarpena, sexuan oinarritutako jazarpena, profesionalen aurkako 
erasoak edo gatazka kudeatzea lan-inguruan, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen arabera legezko betebehar bat betez. 5.4 eta 14). 5 % Hirugarren 
erakundeei ez zaie datuen jakinarazpenik egingo, Ministerio Fiskalari/Epaitegiari izan ezik, delitu bat egon daitekeela ikusten bada, edo Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta 
Autogobernu Sailari atxikitako Etika Publikorako Batzordeari, zuzendaritzako langileek parte hartzen badute. 
Gertatutakoa argitzeko eta jazarpenaren aurkako prozedurarako behar diren datuak baino ez dira bildu eta tratatuko. Prozeduran parte hartzen dutenek soilik ezagutuko dituzte 
datuak, eta, prozedura amaitzean, datuak blokeatuta egongo dira zehapena preskribatzen den bitartean edo prozedura judizial batean agertzen diren bitartean, eta, epe hori 
igarotakoan, ezabatu edo anonimo bihurtuko dira, beste ondore batzuetarako gordetzen badira.
Interesdunak eskubidea du datuetara sartzeko eta horiek zuzendu edo ezabatzeko, bai eta tratamendua mugatzeko edo tratamenduari uko egiteko ere. Datuak babesteari buruzko 
informazio gehiago duzu webgune honetan: Datu Pertsonalen Babesa Osakidetzan - Osakidetza edukien webgunea (euskadi.eus)

https://www.osakidetza.euskadi.eus/osakidetza-eus/-/datu-pertsonalen-babesa-osakidetzan/
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9.3. 3. Eranskina 
Aholkularitza Konfidentzialaren  

Txostenaren formularioa

ESKATZAILEA

 Eragindako pertsona  Lekukoa  Ordezkari legala  Bestelakoak

KONTSULTA / KEXA / SALAKETA MOTA

 Kontsulta  Sexu-jazarpena

 Jokabide sexista  Sexuan oinarritutako jazarpena

ERAGINDAKO PERTSONAREN DATUAK

Espediente-zk.:

Zerbitzu-erakundea:

AHOLKULARITZA KONFIDENTZIALAREN DATUAK (OSAERA)

KONTSULTAREN / KEXAREN / SALAKETAREN ARRAZOIA (DESKRIPZIOA)

BILDUTAKO INFORMAZIOA ETA EGINDAKO ELKARRIZKETAK

KASUAREN BALORAZIOA

ONDORIOAK ETA NEURRIEN PROPOSAMENAK

DERIBAZIOA EDO PROZEDURA INFORMALAREN AMAIERA

 Salatzaileari jakinaraztea  Salatutakoari jakinaraztea

Sinadura (Aholkularitza Konfidentziala)

Eranskinak
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9.4. 4. Eranskina 
Ikerketa Batzordearen 

 Txostenaren formularioa

ESKATZAILEA

 Eragindako pertsona  Lekukoa  Ordezkari legala  Bestelakoak

JAZARPEN MOTA

 Sexu-jazarpena  Sexuan oinarritutako jazarpena

ERAGINDAKO PERTSONAREN DATUAK

Espediente-zk.:

Zerbitzu-erakundea:

BATZORDEAREN DATUAK (OSAERA)

KASUAREN AURREKARIAK

Gertakarien eta aurretiazko jarduketen deskribapena

Testigantzak

Bildutako frogak

Batzordearen ustez egiaztatuta geratzen diren gertakarien zerrenda 

Ikusitako inguruabar astungarriak

ONDORIOAK

NEURRIAK PROPOSATZEA

 Salatzaileari jakinaraztea  Salatutakoari jakinaraztea

Sinatuta (Protokoloaren Ikerketa Batzordea)
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9.5. 5. Eranskina 
Konfidentzialtasun- eta inpartzialtasun-
konpromisoaren eredua

Jn/And.-k

Osakidetzan sexu-jazarpenagatiko edo sexuan oinarritutako 
jazarpenagatiko kexak eta salaketak jasotzeko, izapidetzeko eta ikertzeko 
prozeduran esku hartzeko Aholkularitza Konfidentzialeko/Ikerketa 
Batzordeko kide izendatu nautenez, honako betebehar hauek betetzeko 
konpromisoa adierazten dut:

•  Pertsonen duintasunarekiko eta intimitaterako eskubidearekiko 
errespetua bermatzea prozedura osoan zehar, bai eta emakumeen eta 
gizonen tratu-berdintasuna ere

•  Zuhurtziaz eta diskrezio osoz tratatzea sexu-jazarpentzat edo sexuan 
oinarritutako jazarpentzat har daitezkeen egoerei buruz edo jokabide 
sexistei buruz dakien informazio guztia

•  Aurkeztutako, ebatzitako edo ikerketa-prozesuan dauden salaketen 
edukiari buruzko konfidentzialtasun zorrotzenari eustea, baita 
eragindako pertsonen nortasunei buruz ere 

•  Prozeduran parte ez hartzeko arrazoiren bat dagoenean, horren berri 
ematea. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 
23. artikulua, edo nire inpartzialtasuna uki dezakeen edo zalantzan jar 
dezakeen beste edozein inguruabar

Halaber, adierazten dut Osakidetzak informazioa eman didala arestian 
adierazitako betebeharrak ez betetzeagatik aplika daitezkeen diziplina-
erantzukizunari eta zehapenei buruz.

                               N, 20XX(e)ko xxxxxxxaren            (e)(a)n

Eranskinak
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9.6. 6. Eranskina
Sei hileko jarraipenaren  
txostenaren formularioa

PROZEDURAK ZK. % OHARRAK

Jasotako salaketak,  
motaren arabera sailkatuta Jokabide sexista 

Sexu-jazarpena 

Sexuan oinarritutako 
jazarpena 

Protokolotik kanpo geratzen 
diren beste kasu batzuengatiko 
salaketak

Pertsona salatzaileak 
Emakumea

Gizona

Ez bitarra/Bestelako 
identitate sexuala

Salatutako pertsonak
Emakumea

Gizona

Ez bitarra/Bestelako 
identitate sexuala

Kaltetua ez den beste pertsona 
batek egindako salaketak Emakumea

Gizona

Ez bitarra/Bestelako 
identitate sexuala

Prozedurak,  
motaren arabera Informala

Formala

Aurreikusitako gehieneko epea 
gainditzen duten prozedurak

Adostasunez ebazten diren 
prozedura informalak

Salaketa ezesten duten 
prozedura formalak

Hartutako neurriak eta 
tipologia

Ikerketa Batzordera zuzenean 
iristen diren salatzaileak 
Aholkularitza Konfidentzialetik 
igaro gabe (arrazoia jaso)

Emakumea

Gizona

Ez bitarra/Bestelako 
identitate sexuala
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9.7. 7. Eranskina
Urteko ebaluazioaren  

txostenaren formularioa 
PREBENTZIO-JARDUKETAK ZK. % OHARRAK

Egindako komunikazio-, 
informazio- eta sentsibilizazio-
neurriak

Prestakuntza-ekintzak

Prestatu diren pertsonak Emakumea

Gizona

Ez-bitarra/Bestelako 
identitate sexuala

Prestakuntza-ekintzen aurreko 
eta ondorengo balorazioa

Emakumea

Gizona

Ez-bitarra/Bestelako 
identitate sexuala

PROZEDURAK ZK. % OHARRAK

Jasotako salaketak,  
motaren arabera sailkatuta

Jokabide sexista 

Sexu-jazarpena 

Sexuan oinarritutako 
jazarpena 

Protokolotik kanpo geratzen diren 
beste kasu batzuengatiko salaketak

Pertsona salatzaileak Emakumea

Gizona

Ez-bitarra/Bestelako 
identitate sexuala

Salatutako pertsonak Emakumea

Gizona

Ez-bitarra/Bestelako 
identitate sexuala

Kaltetua ez den beste pertsona 
batek egindako salaketak

Emakumea

Gizona

Ez-bitarra/Bestelako 
identitate sexuala

Prozedurak, motaren arabera Informala

Formala

Aurreikusitako gehieneko epea 
gainditzen duten prozedurak

Adostasunez ebazten diren 
prozedura informalak

Salaketa ezesten duten 
prozedura formalak

Hartutako neurriak eta tipologia

Ikerketa Batzordera zuzenean 
iristen diren salatzaileak 
Aholkularitza Konfidentzialetik 
igaro gabe (arrazoia jaso)

Emakumea

Gizona

Ez-bitarra/Bestelako 
identitate sexuala

Eranskinak
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Urteko ebaluazioaren  
txostenaren formularioa 

INFORMAZIO KUALITATIBOA EMAKUMEAK GIZONAK BESTELAKO 
SEXU-
IDENTITATEA

OHARRAK

Protokolo hau badagoela eta 
nola funtzionatzen duen jakitea   

BAI

EZ

Nora joan jakitea BAI

EZ

Prozedura gauzatzen duten 
pertsonekiko komunikazio-
erraztasuna/irisgarritasuna

B
al

or
az

io
a

Jasotako arreta/Langileen 
harrera eta tratua

B
al

or
az

io
a

Ebazpena eta hartutako 
neurriak

B
al

or
az

io
a

Epeak

B
al

or
az

io
a

Balorazio globala

B
al

or
az

io
a

AHOLKULARITZA KONFIDENTZIALAK PROPOSATUTA HARTUTAKO NEURRIAK

IKERKETA BATZORDEAK PROPOSATUTAKO HARTUTAKO NEURRIAK

EZARRITAKO ZIGORRAK
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Urteko ebaluazioaren  
txostenaren formularioa 

DATUEN ANALISIA ETA BALORAZIOA

HOBEKUNTZA-PROPOSAMENAK

Eranskinak
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9.8. 8. Eranskina 
Protokoloaren pertzepzio kualitatiboa
Hurrengo galderen bidez jakin nahi dugu zer iritzi duzun SEXU-JARZAPENARI 
ETA SEXUAN OINARRITUTAKO JAZARPENARI AURRE EGITEKO 
PROTOKOLOARI buruz.

BAZENEKIEN PROTOKOLO HAU BAZEGOELA ETA NOLA FUNTZIONATZEN DUEN?   

 BAI           EZ

BAZENEKIEN NORA JO BEHAR ZENUEN?

 BAI           EZ / Informazioa bidali behar izan dut    

ADIERAZI, MESEDEZ, ZURE SEXUA DAGOKION LAUKITXOAN

 Emakumea           Gizona           Ez-bitarra/Bestelako identitate sexuala

Mesedez, adierazi zure balorazioa eta baieztapen hauekiko adostasun/desadostasun 
maila, dagokion laukitxoa X batez betez.

Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako 
jazarpenari aurre egiteko protokoloa

PUNTUAZIOA   
(1etik 10era, 10 
oso ona izanik)

PROZEDURA GAUZATZEN DUTEN PERTSONEKIKO  
KOMUNIKAZIO-ERRAZTASUNA/IRISGARRITASUNA

JASOTAKO ARRETA/LANGILEEN HARRERA ETA TRATUA

EBAZPENA ETA HARTUTAKO NEURRIAK

EPEAK/PROZESUAK IRAUN DUEN DENBORA

Baloratu modu globalean SEXU-JAZARPENARI ETA SEXUAN OINARRITUTAKO 
JAZARPENARI AURRE EGITEKO PROTOKOLOA eskala honekin:

HOBEKUNTZAKO IRADOKIZUNAK

Mila esker zure ekarpenengatik.

OSO TXARRA OSO ONA
0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10
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9.9. 9. Eranskina 
Sexu-jazarpenaren eta sexuan 
oinarritutako jazarpenaren aurkako 
protokoloko jarduketen erregistroa

•  Kodea

•  Data

•  Mota  
[KONTSULTA, SALAKETA]

•  Sailkapena  
[JOKABIDE SEXISTA, SEXU-JAZARPENA, SEXUAN OINARRITUTAKO JAZARPENA, BESTE 
JAZARPEN MOTA BAT]

•  Salatzailea  
[ERAGINDAKO PERTSONA, LEGEZKO ORDEZKARIA, OSAKIDETZA (ERDI-MAILAKO 
ARDURADUNA, PREBENTZIO-ARLOA, LANGILEEN ARLOA]

•  Salatzailearen sexua  
[GIZONA, EMAKUMEA, EZ-BITARRA/BESTE SEXU-IDENTITATE BAT]

•  Salatua  
[GOIKO MAILA, BESTE BAT]

•  Salatuaren sexua  
[GIZONA, EMAKUMEA, EZ-BITARRA/BESTE SEXU-IDENTITATE BAT]

•  Prozedura informala  
[BAI, EZ]

•  Prozeduran adostea. Informala  
[BAI, EZ]

•  Prozedura formala  
[BAI, EZ]

•  Ebazpena  
[FROGATU DA JAZARPENA, JAZARPENA EZ DA FROGATU]

•  Organo eskuduna
[GIZA BALIABIDEAK, FISKALTZA, ETIKA PUBLIKORAKO BATZORDEA (ZUZENDARIAK), 
PERTSONAK, KANPOKO ENPRESA]

•  Ondorioak  
[NEURRIAK, DIZIPLINA-ESPEDIENTEA, ARTXIBATZEA]

•  Iraupena 
[EPEAN, EPEZ KANPO]

•  Oharrak  
[TESTU LIBREA]

Eranskinak
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