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1. AURKEZPENA ETA JUSTIFIKAZIOA 
 

Coop57 finantza zerbitzu etiko eta solidarioen kooperatiba da, eta helburu 
nagusia da gure ekonomiaren eta gure gizartearen eraldaketa sozialean 
laguntzea.  
Duela urte batzuetatik hona, gure printzipio etikoetako bat izan da ekonomia 
feministaren ikuspegia eta irizpideak txertatzea. Hala, 2012an eratu zen Batzorde 
Feminista Kataluniako sailean eta 2019 amaieran Somos Todas Batzorde 
Feminista. Azken horretan biltzen dira sail guztietako emakumeak.  
Haien lanari esker, aurrerapauso handiak eman dira, hala nola: bermatu egin da 
emakumeen presentzia handiagoa parte-hartze organoetan, lengoaia inklusibo 
eta ez-sexista erabili da, zaintzarako kontziliazio- eta erantzukidetasun-neurriak  
sustatu dira eta prestakuntza eskaini zaie entitateko kide eta organoei. Halaber, 
espazio finko bat eman zaio Batzorde Feministari kooperatibaren seihileko 
buletinean.  
Era berean, Coop57ren entitate bazkideetan eragitea izan da beste helburu bat, 
eta ikuspegi feministaren araberako ebaluazio-irizpideak definitu dira. 
 
Batzorde Feministaren xedea izan da erakunde osoak ikuspegi feministarekiko 
konpromisoa handitzea. Horretarako, sexu-jazarpenaren aurkako protokoloa 
lantzea erabaki zen, indarkeria matxista desagerrarazteko ikuspegi partekatua 
sortzeko eta erakundean kultura patriarkala iraultzeko bidean sakontzeko. 
Metodologia kualitatiboa eta parte-hartzailea erabili da, eta Batzorde 
Feministaren proposamena izan du abiapuntu. Hala, berau sail eta batzarretan 
eztabaidatu eta onartzea proposatu da, ondoren jarreretan eta kontzientzia-
aldaketetan sakontzeko prestakuntzak egiteko. Aurrerago, erakunde osoarekin 
berdintasun-plana landuko da. 
 
Dokumentu hau lan horren emaitza da eta aipatu protokoloa eraikitzeko lehen 
urratsa. Prozesu parte-hartzailea lagun, sexuan, sexu-orientazioan edota genero-
identitate/adierazpenean oinarritutako sexu-jazarpenezko eta diskriminazio-
egoeretan jarduteko pausoak jorratuko ditu. 
 
Agenda feministak ekonomia sozial eraldatzailea aktiboki interpelatu du, eta 
horren ondorio da lan hau. Interpelazio horri esker joan da ESE "diskurtso" 
feminista txertatzen haren adierazpen eta hausnarketetan. Diskurtsoak 
adierazpen soilak ez izatea izan da Coop57ren Batzorde Feministaren 
zereginetako bat, baita erakundean sail eta batzordeetan parte hartzen duten 
beste pertsona askoren zeregina ere. 
 
Egungo esparru sozial eta ekonomikoa, oraindik ere, sistema heteropatriarkala, 
arrazista, klasista, kapazitista eta koloniala da. Diskriminazio-ardatz horiek sakon 
eragiten dute gure eguneroko harremanetan, izan harreman pertsonaletan, 
komunitarioetan, baita lan-harremanetan ere. Protokoloak kontuan hartuko ditu 
ardatz horiei loturiko zaurgarritasun-egoerak, eta intersekzionalitate-ikuspegitik 
jorratuko ditu. Hala, lehen urratsa da honako hau, gure erakundean gerta 
daitezkeen jazarpen eta diskriminazio motak agerian jartzeko eta horiei aurre 
egiteko konpromisoa adierazteko. Konplexutasun hori ikusezin mantentzeak, 
nolabait, egiturazko indarkerien konplize izatea esan nahi duelako, eta egoera 
horiek inpunitatea iraunarazteko aukera ematen duelako. 
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Protokoloak aurreikusten dituen egoerak intersekzionalitate-ikuspegitik 
jorratzeak, zapalkuntzen arteko konplexutasuna kontuan hartuta, esan nahi du 
erasoen aurrean jarduketa integrala egiteko berariazko tresnak behar direla. Era 
berean, protokoloak ikaskuntza-prozesua eta behar bezala markatutako bidea 
irekitzen ditu, eta ez du baztertzen adituen kanpoko laguntza osagarria jasotzeko 
aukera, hura beharrezkoa denean.  
 
Horregatik guztiagatik, protokolo hau aurkeztean, Coop57k bere konpromisoa 
adierazten du, lan-ingurune seguruak eta harreman sozietario eta laboral 
seguruak lortzeko, non pertsona guztien giza eskubideak eta duintasuna 
errespetatu eta bermatzen diren, askatasunetik eta errespetuz. Beste era batera 
esanda, sexuan, sexu-orientazioan edota genero-identitate/adierazpenean 
oinarritutako sexu- edo diskriminazio-jazarpenik gabeko harreman askeak 
lortzeko konpromisoa hartzen du. Halaber, adierazten du jazarpenarekiko zero 
tolerantziaren aldeko konpromisoa, eta jokabide eta jarrera iraingarri, 
diskriminatzaile edota iraingarrien gaitzespen argi eta erabatekoaren aldekoa. 
 
Dokumentu honek arlo sozialean landutako beste protokolo batzuk hartu ditu 
oinarri, batez ere La Fede.cat entitatearena, prozesu parte-hartzaile bidez egin 
da eta Creación Positiva elkarteak lagundu du (gizartean sexu-eskubideak bete 
daitezen lan egiten duen erakundea da). Jarduteko ardatzen bidez, ezarritako 
helburuak lortzeko oinarrizko dimentsio eta estrategiak aurreikusten ditu, eta 
genero-indarkeriari buruzko araudiak honako hauek adierazten ditu1:  
 
Prebentzioa: indarketa matxistaren (LGTBIfobia barne) problematikaren eragina ekidin 
edo murrizteko neurriak dira. Horretarako, arrisku-faktoreak murrizteko, horiek 
normalizatzea ekiditeko eta herritarrak indarkeriaren aurka sentsibilizatzeko ekintzak 
egitea da.   
 

Detekzioa: arazoa identifikatzea eta agerian jartzea da, tresna teoriko eta teknikoen 
bidez, arazoa iraunkorra zein unekoa izanik ere. Arazoa kroniko bihurtzea ekiditeko zein 
egoeratan esku hartu behar den ezagutzeko aukera ematen du.  
 
Arreta: pertsona batek bere bizitzako esparru guztietan indarkeria sexistako egoerek 

sortutako egoerak eta ondorioak gainditzea helburu duten ekintzak dira eta, 
horretarako, bere segurtasuna bermatu eta beharrezko informazioa eta baliabideak 
eskaini behar dira. 
 
Leheneratzea: pertsona baten bizitzan kaltetutako eremuetan desbiktimatzeko prozesua 
da. Kaltetutako eremuak leheneratzeko bizi-ziklo pertsonal eta soziala esan nahi du. 

 
Erreparazioa: indarkeria sexistaren alorrean esku hartzeko ardura duten erakunde eta 
eragileek bermatu behar dituzten neurri juridiko, ekonomiko, sozial, laboral, sanitario zein 
hezkuntzakoak dira. Helburu dute kaltetutako eremuak leheneratzea. Horretarako, 
pertsonaren araberako laguntza eta aholkularitza eskaintzen da. 

  

                                                        
1Emakumeek Indarkeria Matxista desagerrarazteko duten Eskubideari buruzko 5/2008 Legea eguneratzen 
duen 17/2020 Legearen arabera egokitua. 
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2. XEDEA ETA APLIKAZIO EREMUA 
 

Helburuak  

 

• Kooperatibako jarduerarekin eguneroko harremana duten langile eta 
bazkide guztiei sexuan, sexu-orientazioan edota genero-
identitate/adierazpenean oinarritutako sexu-jazarpenaren eta diskriminazio-
egoeren berri eman, prestakuntza eman eta sentsibilizatzea.  
• Lan- eta sozietate-harremanetan ingurunean pertsonen integritatea eta 
duintasuna errespetatzen direla bermatzea. 
• Beharrezko prebentzio-neurriak hartzea sexuan, sexu-orientazioan edota 
genero-identitatean/adierazpenean oinarritutako jazarpen- edota 
diskriminazio- egoerak ez gertatzeko.  
• Egoera horietan esku hartzeko eta laguntzeko prozedura eskura izatea, 
egoera horiek ahalik eta azkarren eta Protokoloak ezarritako epeetan 
ebazteko. 
• Kaltetutako pertsonen bidezko traturako eta konfidentzialtasunerako 
eskubideak bermatzea. 
 
Aplikazio-eremua 

 
Protokoloa Coop57, SCCL eta Coop57 Fundazioak hartzen dute bere gain. 
 

Hauei aplikatuko zaie: 
 
• bi entitateotako langileei haien lan-ingurunean; bazkideak, kontratatuak 

edo zerbitzua ematen dutenak izan daitezke. 
• Kooperatibako eta Fundazioko organo sozialetako pertsonei. 
• batzordeetan parte hartzen dutenei. 

 
Kooperatibaren eta Fundazioaren erantzukizuna da pertsona horiek babestea 
jazarpenezko edota diskriminaziozko egoeren aurrean; egoera horiek 
erakundeko pertsonen artean edo kanpokoengandik/kanpokoengana gerta 
daitezke. 
 
Protokolo honen berri emango zaie Kooperatibarekin harremana duten 
pertsona eta entitate guztiei: langileei, bazkideei, hornitzaileei, espazioaren edo 
jardueren erabiltzaileei.  
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3. EGOERA ULERTU ETA JARDUTEKO PARADIGMA 
 

Protokolo honetan jasotako egoerak eskubide-urraketen adibide larriak dira, eta 
bereziki emakumeen aurka eta estandar heteropatriarkalek zapaldutako 
gainerako pertsonen (LGTBI kolektibokoen eta genero-izendapen ez-
normatiboa dutenen) aurka gertatzen dira. Beraz, ezinbestekoa da eskubide-
ikuspegia genero-ikuspegi feminista intersekzionalarekin bat eginda lantzea.  
 
Horrek esan nahi du pertsonen eskubideak direla gure begiradaren eta esku-
hartzearen oinarria. Ikuspegi horretan oinarrituta lan egiteak giza eskubideen 
errespetua, babesa eta bermea oinarrizko oinarri gisa jartzen ditu, eta 
biztanleriaren zati batek eskubide horiek askatasun osoz baliatzea oztopatzen 
dituen egitura-desberdintasunak agerian jartzen ditu. 
 
Genero-ikuspegi feminista eta intersekzionalak esan nahi du etikoki eta politikoki 
egiten dela apustu indarkeria matxistak agerian jartzeko teoria eta praktika 
feministen aldarrikapenaren alde. Indarkeria horiek generoan oinarritutako 
egiturazko desberdintasun- eta dominazio-estrategiei lotuta daude, eta horiek 
pairatzen dituzten pertsonengan eragina dute.  
 
Apustu hori egiteak esan nahi du indarkeria matxista eutsi eta iraunarazten 
dituzten diskurtso eta praktikak agerian jarri eta desnaturalizatzea. Helburua da 
erasotzaileen inpunitatearekin haustea eta esku-hartzea ondorioetan 
oinarritzea2.  
 
Protokolo honek oinarri hartzen dituen egoerak ulertu eta horien aurrean 
jarduteko paradigma contínuum paradigma da: indarkeria matxistek kausa 
anitzak dituela adierazten du, eta indarkerien estadioen eta "kategorien" 
arteko lotura ezagutarazten du. Horren bidez, adierazten da emakumeok eta 
mandatu heteronormatiboak hausten ditugunok indarkeria matxista mota 
ezberdinak paira ditzakegula, elkarri lotuta eta aldi berean, edo eremu eta 
testuinguru ezberdinetan.  
 
Contínuum paradigmak indarkeria matxistaren biktimen edo bizirik atera direnen 
eragin eta ondorioak agerian jartzen ditu, eta haien beharrizan eta eskakizun 
espezifikoetan arreta jarri, intersekzionalitate-ikuspegitik. 
 
Horrez gain, agerian uzten du, indarkeria matxistaren adierazpenak eta horiek 
osatzen dituzten elementuak azaltzeko sailkapen eta kategoriak behar 
baditugu ere, haien arteko mugak oso lausoak direla, elkar konektatuta 
daudelako eta elkar elikatzen dutelako.
 

 

  

                                                        
2 Beste eredu batzuk indarkeria-egoeren larritasunean eta intentsitatean oinarritzea dira ―muga juridikoetara 
murrizten dira―. Eredu horiek esku hartzeko prozesuen erantzunak homogeneizatzen dituzte, eta indarkeria 

pairatzen duten pertsonen beharrizan eta eskakizun indibidualak itxuragabetu. 
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4. DEFINIZIOAK 
 

• Sexu-jazarpena. Sexu-izaerako jokabide bat sortzea, ahozkoa, ahozkoa ez 
dena edo fisikoa, xede nahiz ondore izateagatik pertsonaren duintasunaren 
aurka egitea, batez ere, larderiakoa, apalesgarria edo ofentsakoa den 
ingurua sortzen denean (3/2007 Lege Organikoaren 7.1 artikulua). 
 

• Sexuan oinarritutako jazarpena. Pertsona jakin baten sexuarekin zerikusia 
duen edozein jokabide, xede nahiz ondore izateagatik pertsonaren 
duintasunaren aurka egitea eta larderiakoa, apalesgarria eta ofentsakoa den 
ingurua sortzea (3/2007 Lege Organikoaren 7.2 artikulua). Jazarpen mota 
honek sexuarekin zerikusirik duten arrazoi edo zirkunstantziarengatik lantokian 
dauden jarrerak edo jokabideak ere barne hartzen ditu, hala nola, 
emakumeen haurdunaldiagatik edo amatasunagatik gertatzen direnak, 
bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiteko lan-eskubideren bat 
bete behar denean (adibidez, arrazoi horregatik ordutegia aldatzea, 
lanpostua edo zereginak aldatzea). 
 

• Sexu-orientazioan, genero-identitatean edo genero-adierazpenean 

oinarritutako jazarpena. Pertsona baten sexu-orientazioan, genero-
identitatean edo genero-adierazpenean oinarritutako edozein jokaera da, 
bere duintasuna edo osotasun fisikoa edo psikikoa urratzeko edo ingurune 
umiliagarri, iraingarri edo gogaikarria sortzeko xedea edo ondorioa duena. 
(11/2014 Legea). 

• Generoan oinarritutako jazarpen diskriminatzailea. Generoan (genero-
identitatean edo genero-adierazpenean) oinarritutako  jazarpena da  
pertsona baten generoaren arabera egiten den edozein jokaera, bere 
duintasuna urratzeko eta ingurune beldurgarri, umiliagarri edo iraingarri bat 
sortzeko xede edo ondorio duena. (Kataluniako 11/2014 Legea, urriaren 
10ekoa, lesbiana, gay, bisexual, transgenero eta intersexualen eskubideak 
bermatzekoa, eta homofobia, bifobia eta transfobia errotik kentzekoa). 
 

• Sexuan oinarritutako jazarpen diskriminatzailea. Pertsona baten sexuan 
oinarrituta egindako edozein jokaera, bere duintasuna urratzeko eta 
ingurune beldurgarri, umiliagarri edo iraingarri bat sortzeko xede edo ondorio 
duena. (Kataluniako 17/2020 Legea, Emakumeek indarkeria sexista 
desagerrarazteko duten eskubideari buruzkoa). 
 

• Sexu-aukeran oinarritutako jazarpen diskriminatzailea. Sexu-aukeran 
(genero-identitatean edo genero-adierazpenean) pertsona baten sexuaren 
arabera egiten den jokaera oro, bere duintasuna urratzeko eta ingurune 
beldurgarri, umiliagarri edo iraingarri bat sortzeko xede edo ondorio duena. 
(Kataluniako 11/2014 Legea, urriaren 10ekoa, lesbiana, gay, bisexual, 
transgenero eta intersexualen eskubideak bermatzekoa, eta homofobia, 
bifobia eta transfobia errotik kentzekoa). 
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5. PRINTZIPIOAK ETA BERMEAK 
 
Esku-hartzeko prozedurak bermatuko du: 
 
Errespetua eta babesa 

• Errespetuz eta diskrezioz jokatuko da, kaltetutako pertsonen intimitatea eta 
duintasuna babesteko. 
 
• Inplikatutako pertsonek kooperatibaren inguruneko konfiantzazko pertsona 
bat edo gehiagoren laguntza eta aholkularitza jasoko dute. 
 
Konfidentzialtasuna 

• Prozeduran jasotako informazioa konfidentziala izango da. 
 
• Osasun-datuak berariaz tratatuko dira, eta hala gehituko dira espedientera, 
kaltetutako pertsonak baimena espresuki eman ondoren. 
 
Informazioa jasotzeko eskubidea 

• Inplikatutako pertsona guztiek dute eskubidea: prozedurari, eskubideei eta 
betebeharrei buruzko informazioa jasotzeko, prozedura zein fasetan dagoen 
jakiteko, eta faseen emaitzen berri izateko. 
 
Prestatutako pertsonen laguntza 

• Kooperatibak prozeduran zehar gaian trebatutako pertsonen parte hartzea 
izan behar du. 
 
Diligentzia eta azkartasuna 

• Prozedurak faseak ebazteko epeen berri emango du, salaketa azkar 
ebazteko. 
 
Bidezko tratua 

• Inplikatutako pertsona guztiei bermatuko zaie inpartzialtasunez entzungo 
zaiela eta bidezko tratua jasoko dutela. 
 
• Prozeduran esku hartzen duten guztiek fede onez jardungo dute salatutako 
gertakariak argitu eta egoera egiaztatzeko. 
 
Gerta daitezkeen errepresalien aurrean babestea 
• Inplikatutako inork ez du errepresaliarik jaso behar jazarpen- edota 
diskriminazio-egoera jakinarazi edo salatzeko prozesuan parte hartzeagatik.  
 
• Espediente pertsonaletan ikertutako eta frogatutako salaketen emaitzak 
baino ez dira agertuko.  
 
Kolaborazioa 
• Prozeduran zehar, parte hartzeko deitutako pertsona guztiek dute esku 
hartzeko eta beren laguntza emateko betebeharra. 
 
Kautelazko neurriak 
Prozeduran zehar, eta prozesua amaitu bitartean, jazarpen-arrastoak baldin 
badaude, esku-hartzeko faseez arduratzen direnek proposa diezaiokete 
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Kooperatibari kautelazko neurriak hartzea (adibidez: lanpostuz aldatzea, 
lanaldira berrantolatzea, ordaindutako baimena…). 
Neurri horiek hartzen badira, ez dute, inolaz ere, salaketa egin duen 
pertsonaren lan- edo soldata-baldintzen kalterako izango, eta hark onartu 
beharko ditu aldaketak.  
 
Osasuna zaintzea 
Osasunean ondorioak dituzten jazarpen-egoerako pertsonek eska dezakete 
beren osasuna zaintzeko arreta, orientazioa eta txosten medikoa. 
Kaltearen ondorioz baja medikoa ematen bada, eta egiaztatzen bada horrek 
jazarpenarekin lotura duela, baja mediko hori laneko istriputzat joko da. 
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6. JARDUKETAK 
 

 

PREBENTZIOA ARDATZARI LOTUTAKO EKINTZAK  

 

Jarduketa 

 

Nork 

 

Noiz 

 

Jarraipena 

 

Printzipioen adierazpena: 
protokoloa onartu behar 
den asanbladan sarrera-

puntu gisa txertatzea. 

Kontseilu Errektoreak Protokoloa 
onartu behar 
denean 

 

Protokoloaren eremuak 
aplikatzeko 
Jarraipenerako 
Batzordea eratzea. 

Kontseilu 
Errektoreak, 
Batzorde Feministak, 
bazkide-langileek, 

gutxienez. 

Onartzen 
denean 

Jarraipen-lanaren 
urteroko txostenak 

Jarduteko ardatzetako 
pertsona guztiei 
prestakuntza ematea; 
berariazko prestakuntza 

pertsona arduradunei 
eta Ikerketa Batzordea 
osa dezaketenei.  

Jarraipenerako 
Batzordeak 

Protokoloa 
onartu eta, 
beranduenez, 
hurrengo 

urtean 

Prestakuntza-
saioen egutegia 
eta hori 
egiaztatzea. 

Kooperatiban sartuko 
direnei prestakuntza 

ematea. 

Jarraipenerako 
Batzordeak 

Sartu eta 
lehen 

hilabeteko 
epean 

 

Kudeaketa eta lidergo 
parte-hartzaileak 
sustatzea, taldeko 

kohesioa estimulatu eta 
informazio-fluxua 
errazteko.  

Kontseilu 
Errektoreak, lurralde-
sailek, batzordeek 

eta  
talde teknikoak 

Etengabe Plangintza 

Protokoloaren hedatzea 

eta printzipioen 
adierazpena 
komunikazio-planean 
txertatzea. 

Komunikazio-

arduradunak 

Etengabe Urteroko memoria 

Protokoloa entitateei 

bidaltzen zaien 
dokumentazioan 
txertatzea, bazkide 
egiten direnean. 

Alor sozialak Etengabe Igorritako 

dokumentu 
kopurua 

Protokoloa urteroko 

txostenean ebaluatzea 
eta berrikustea. Ekintzak 
lan-plangintzetan 
sartzea. 

Jarraipenerako 

Batzordeak eta  
lurralde-sailek 

Urtero Memoria 

Aurrekontuan 

prestakuntzarako partida 
ematea.  

Asanbladak Urtero Onartutako 

aurrekontua 

 

 

 

DETEKZIO ARDATZARI LOTUTAKO JARDUKETAK 
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Jarduketa 

 

Nork 

 

Noiz 

 

Jarraipena 

 

Lurralde-sailei eta talde 
teknikoari detekzioari 

buruzko prestakuntza 
ematea. 

Jarraipenerako 
Batzordeak 

proposatuta 

Urtean behin 
eta 

protokoloa 
aldatzen 
den 
bakoitzean 

Jarraipenerako 
Batzordearen 

txostena 

Kexak edo 

jakinarazpenak 
jasotzeko helbide 
elektroniko bat 
edukitzea. 
Arduradunak hautatzea 

(tratamendu 
konfidentziala). 

 

Jarraipenerako 

Batzordeak 
proposatuta 

Urtero eta 

berrikuspena 
egin 
ondoren 

Jarraipenerako 

Batzordeak 
jasotako 
jakinarazpenen 
txostena egitea. 

Egoerak identifikatzeko 
eta detektatzeko 
mekanismoei buruzko 

informazioa ematea. 
Materialak egitea, eta 
helbide elektronikoa eta 
arduradunak zeintzuk 
diren adieraztea. 

 

Komunikazio-
arduradunak 

Urtero eta 
berrikuspena 
egin 

ondoren 

Jarraipenerako 
Batzordearen 
txostena 

Aurrekontuan 
prestakuntzarako partida 
ematea.  

Asanbladak Urtero Onartutako 
aurrekontua 

 

 

 

ARRETA ARDATZARI LOTUTAKO EKINTZAK  

 
Jarduketa 
 

 

Nork 

 

Noiz 

 

Jarraipena 

Jarduteko Batzordea 

sortzea. Jazarpen-
egoeren 
jakinarazpenak eta 
prozesuak jaso, 
kudeatu eta ebazteaz 

arduratuko da. Ez du 
zertan iraunkorra izan 
behar, kasuren bat 
dagoenean bakarrik 
aktibatuko da. 

 

Jarraipenerako 

Batzordeak + 
dagokion lurralde-
sailak, gutxienez. 

Protokoloa 

aktibatzen 
denean 

Batzordea 

izendatzea. 
 

Kasuen harrera egin, 
laguntza eman eta 
jarduteko urrats 
orokorrak osatzea. 

Jarduteko 
Batzordeak 

Jakinarazpena 
jaso eta hiru 
egunera, 
gehienez 

Jarduteko 
txostena 

Kanpoko erreferentziak 

izatea, kasua tratatzeko 
laguntza eta 
aholkularitza behar 

Jarduteko 

Batzordeak 

Protokoloa 

aktibatzen 
denean 

Jarduteko 

txostena 
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bada, edo kasua 
bideratu behar bada. 

Ikerketa Batzordea 
izendatzea, ikerketa-
prozesua nork egingo 

duen jakiteko. 

Jarduteko 
Batzordeak 

Protokoloa 
aktibatzen 
denean 

Jarduteko 
txostena 

Jarduteko 
Batzordearentzat 
ikerketa-prozesuaren 
txostena prestatzea. 

Ikerketa Batzordeak Salaketa jaso 
eta hilabete 
batera, 
gehienez 

Egindako 
txostena 

Protokoloaren aplikazio-
txostena egitea eta 
lurralde-sailak edo 
Kontseilu errektoreak 

exekuta beharreko 
neurriak adieraztea. 

Jarduteko 
Batzordeak 

Salaketa jaso 
eta hilabete 
batera, 
gehienez 

Egindako 
txostena 

Aurrekontuan partida 
bat edukitzea, hala 
eskatzen duten ekintzak 

egin behar badira eta 
Jarduteko Batzordeak 
prestakuntza jaso dezan. 

Asanbladak Aurrekontua 
onartzen 
denean  

Onartutako 
aurrekontua 

 

 

 

LEHENERATZEA ETA ERREPARAZIOA ARDATZEI LOTUTAKO JARDUKETAK 

 
Jarduketa 

 

Nork 

 

Noiz 

 

Jarraipena 

 

Kasu bakoitzari dagozkion 

neurri zehatzak proposatu 
eta aplikatzea. 

Lurralde-sailak edo 

Kontseilu 
Errektoreak 

Prozesua 

amaitutakoan 

Aplikatutako 

neurri kopurua 

Leheneratzerako 
kanpoko laguntza 
eskaintzea. 

Lurralde-sailak edo 
Kontseilu 
Errektoreak 

Prozesua 
amaitutakoan 

Txostena 

Jazarpena/erasoa jaso 
duenari kooperatibako 
jarduera aldatzeko 
aukera ematea, hark 

adierazitako beharren 
arabera. 

Lurralde-sailak edo 
Kontseilu 
Errektoreak 

Prozesua 
amaitutakoan 

Txostena 

Taldeen zaintza eta 
erreparaziorako neurriak 
garatzea. 

Lurralde-sailak edo 
Kontseilu 
Errektoreak 

Prozesua 
amaitutakoan 

Txostena 

Salatutako pertsona 
errehabilitatu ahal 
izateko tresnak 
eskaintzea. Tresna 
horiek beti izango dute 

egoera ez 
errepikatzeko bermea 
oinarri. 

 

Lurralde-sailak edo 
Kontseilu 
Errektoreak 

Prozesua 
amaitutakoan 

Txostena 

Gaitzespen publikoa, 
hala badagokio, 

konfidentzialtasuna 

Lurralde-sailak edo 
Kontseilu 

Errektoreak 

Prozesua 
amaitutakoan 

Txostena 
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errespetatuz. 
Kasuak hala eskatzen 
badu, lege-prozesuan 
laguntzea. 

Memorian adieraztea 

zenbat aldiz aktibatu den 
protokoloa. 

Kontseilu 

Errektoreak 

Urtero Memoria 

 

 

 

KONPROMISOA ARDATZARI LOTUTAKO JARDUKETAK 

 
Jarduketa 

 

Nork 

 

Noiz 

 

Jarraipena 

 

Protokoloa bi urtean 

behin berrikustea. 

Jarraipenerako 

Batzordeak 

Bi urtean 

behin 

Berrikuspena 

eginda 

Protokoloa berdintasun-
planean txertatzea. 

Batzorde Feministak Osatzen 
denean 

 

Entitate bazkide guztiei 

zuzendutako saioak 
egitea, protokoloa 
aurkezteko eta 
berrikusteko. 

Jarraipenerako 

Batzordeak 

Aurkezten 

denean eta 
bi urtean 
behin 
berrikustean 

 

Entitate bazkideek mota 

honetako neurriak izateko 
beharraren inguruan 
hausnartzea. 

Batzorde Feministak   
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7. JARDUTEKO PROZEDURA 
 

1. fasea: jakinarazpena eta aholkularitza 

 

Fase honen helburua da jazarpena jasaten duen pertsonari informazioa eta 
aholkularitza eskaintzea, eta barne-salaketa eta ikerketa fasea prestatzea (2. 
fasea), hala badagokio. 
Fase horrek, gehienez, hiru laneguneko epea izango du eta jazarpen-egoera 
gertatu den susmoa jakinarazitako unetik aurrera hasiko da; jakinarazpen eta 
aholkularitza jarduketak hasi eta Jarduteko Batzordea aktibatuko da. 
 
Jakinarazpena egin dezake: 

 Kaltetutako pertsonak. 
 Jazarpen-jokabideaz jabetu den edonork. 

 
Jakinarazpena gertakariak amaitutakoan egingo da, ahalik eta azkarren, 
egoerak ondorio emozionalak izan ditzakeelako. Egoera idatzi/formulario bidez, 
mezu elektroniko bidez edo ahoz jakinaraz daiteke. 
 
Jakinarazpena Jarduteko Batzordeari helaraziko zaio: 
 
Batzordearen eginkizunak hauek dira: 
 
1. Kaltetutako pertsonari informazioa eta aholkua ematea. 
2. Kaltetutako pertsona prozesu osoan zehar laguntzea. 
3. Kautelazko edota prebentziozko neurriak hartzeko proposatzea. 
 
Fase honetatik hiru egoera erator daitezke: 
 

1. Kaltetutako pertsonak barne-salaketa jartzea erabaki dezake.  
2. Kaltetutako pertsonak salaketarik ez jartzea erabaki dezake, baina 

Batzordeak, jasotako informazioan oinarrituta, iritz dezake badela 
jazarpen-egoerako ebidentziarik. Kasu horretan, lurralde-sailari edo 
Kontseilu Errektoreari jakinaraziko dio, inplikatutako pertsonen 
konfidentzialtasun-eskubidea errespetatuta, organo horiek har ditzaten 
prebentziozko, sentsibilizaziozko edota prestakuntzazko neurriak, baita 
egoki irizten dituzten beste jarduketak ere, hautemandako zantzuei aurre 
egiteko. 

3. Kaltetutako pertsonak salaketarik ez jartzea erabaki dezake eta 
Batzordeak iritz dezake, jasotako informazioan oinarrituta, ez dagoela 
jazarpen-egoerako ebidentziarik. Kasu horretan, kasua amaitutzat joko 
da , eta ez da neurri gehiago hartu beharko. 
 

Jarduteko Batzordeari dagokio dokumentazioa kudeatu eta zaintzea, halakorik 
baldin badago, jakinarazpen- eta aholkularitza-fasean; fase horretako 
dokumentu eta informazio guztiaren konfidentzialtasuna errespetatuko du.  
 
Kaltetutako pertsonak erabakitzen badu prozedurarekin ez jarraitzea, eman 
duen dokumentazio guztia itzuli beharko zaio. Salaketarekin aurrera egitea 
erabakitzen badu, dokumentazioa ikerketa-espedienteari erantsiko zaio. 
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2. fasea: Barne-salaketa eta ikerketa 

 
Fase honen helburua da gertakariak zehatz-mehatz ikertzea, jazarpen-egoerarik 
gertatu den argitzeko txosten loteslea igortzeko, baita esku hartzeko neurriak 
proposatzeko ere. Horretarako, Jarduteko Batzordeak Ikerketa Batzordea 
eratuko du. 
 
Kaltetutako pertsonak salaketa egitean hasiko da ikerketa. Salaketa egiten 
duenak jazarpen-egoerak egiaztatzen dituzten zantzuak baino ez ditu eman 
behar, eta ustez jazarpena egin duenari dagokio gertakariak hala gertatu ez 
direla frogatzea. 
Prozeduran parte hartzen duten pertsonek konfidentzialtasunez jokatuko dute, 
eta ez dute salaketaren inguruko informaziorik zabalduko, salaketa aurkezpen-
fasean, ebazpen-fasean edo ikerketa-fasean dagoelarik ere. Konfidentzialtasun-
printzipioan ezarritakoaren arabera, printzipio eta bermeen atalean, salaketaren 
hasierako faseaz eta izapidetzeaz arduratuko denak identifikaziorako kodeak 
jarriko dizkie salaketa jarri duen pertsonari eta salatua izan denari, haien 
nortasuna babesteko. 
 
Salaketa idatziz aurkeztuko da, 1. eranskineko barne-salaketarako ereduaren 
bidez. Ikerketa Batzordeak sakon aztertuko ditu kooperatibaren esparruko 
jazarpenen salaketak, jazarpen-egoera dagoen ala ez argituko duen txosten 
loteslea igorriko du eta gomendioak egingo ditu, hala badagokio, beharrezkoak 
diren esku-hartze eta neurrien inguruan. 
Ikerketa-prozesuaren amaieran txosten loteslea igorriko da, eta bertan 
adieraziko dira zeintzuk diren ondorioak eta egoki irizten diren neurri 
zuzentzaileak. 
Txostenak, gutxienez, datu hauek jasoko ditu: 
 
• Ustezko jazarpena jaso duenaren/dutenen eta ustez jazarpena egin 
duenaren/dutenen identifikazioa. 
• Ikerketan eta txostena osatzen parte hartu dutenen izen-abizenak. 
• Salaketaren aurrekariak, salaketa eta zirkunstantziak. 
• Beste jarduketa batzuk: frogak, gertakari nagusien laburpena eta egindako 
jarduketen laburpena. Lekukoen elkarrizketak egin direnean, eta 
konfidentzialtasuna bermatzeko, jarduketaren laburpenak ez du zertan adierazi 
nork egiten duen adierazpena; ikertutako gertaerak gertatu diren ala ez 
argitzea da helburua. 
• Ikertutako egoerak larriak izan daitezke: 

 Salatutako pertsonak behin baino gehiagotan egin badu jazarpena. 
 Bi pertsona edo gehiago jazarri baditu. 
 Salatutako pertsonak biktimarekiko beldurtzeko jokabideak edo 

errepresaliak gauzatu dituela egiaztatzen bada. 
 Salatutako pertsonak jazarpena jaso duen pertsonaren lan-

harremanaren inguruan erabakitzeko ahalmena baldin badu. 
 Jazarpena jasan duen pertsonak dibertsitate funtzional motaren bat 

badu. 
 Jazarpena jaso duen pertsonaren egoera fisikoak edo psikologikoak 

aldaketa larriak jasan baditu, medikuek hala egiaztatuta. 
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 Jazarpena jasan duenari, lekukoei edo haien lanekoak edo 
familiakoak presionatu edo behartu badira, ikerketa behar bezala 
egin ez dadin.  

•Ondorioak. 
•Neurri zuzentzaileak. 

 
Ikerketa Batzordeari dagokio fase honetan sortutako dokumentu guztiak 
kudeatzea eta zaintzea, eta konfidentzialtasuna bermatzea. Kooperatibak 
zaintza hori betetzeko beharrezko bitartekoak jarriko ditu eskura. 
Ikerketa Batzordeak txostena Jarduteko Batzordeari igorriko dio, eta hark 
neurrien gomendioekin batera helaraziko dio Kontseilu Errektoreari. 
 
 
3. fasea: Ebazpena 

 

Kasua gertatu den lurralde-sailak emango du ebazpena, edo Kontseilu 
Errektoreak, kasua sailen artekoa baldin bada. Txosten loteslearen arabera, 
lurralde-sailak kasuaren ebazpena igorriko du, eta honek ez badu txosten 
loteslea onartzen, Kontseilu Errektoreari igorriko dio. Prozedura hasi eta 30 
laneguneko gehienezko epean igorriko da ebazpena. 
 

• Jazarpen-egoera frogatzen duen nahikoa ebidentzia badago: 
 Zehapen-espedienteari ekingo zaio (lanekoa edo sozietarioa), 

jazarpen-egoera frogatu delako eta neurri zuzentzaileak hartu 
direlako. 
  

• Jazarpen-egoera frogatzeko nahikoa ebidentziarik ez badago: 
 Salaketa amaitutzat joko da. 
 

Ebazpenak adierazi egin beharko ditu salatzailearen eta salatuaren identifikazio-
datuak, salaketaren arrazoia eta egiaztatutako gertakariak. 
 
Ebazpen honen kopia legeztatuta bidaliko zaie salatzaileari eta salatuari.  
 

 

  



 

 

15 

8. NEURRIAK APLIKATZEA 
 

Kautelazko neurriak 

  
Salaketa jarri duena babesteko eta ikerketa-prozesuak iraun bitartean egoerak 
okerrera ez egiteko aldi baterako neurriak dira. 
Horiek aplikatzeko, nahikoa zantzu egon behar da jazarpen edo diskriminaziorik 
badela, edo arrisku larririk badela. 
Neurriak eta salatutako gertakarien larritasuna proportzionalak izango dira. 
 
Kasu bakoitzean, Jarduteko Batzordeak erabakiko ditu neurri zehatzak, gertatu 
den jarduera-eremuaren arabera (langileen artean, eremu sozietarioan, 
hornitzaileekin...). 
 
Neurriak izan daitezke: laneko baimena ematea, ordutegia aldatzea, salatutako 
pertsonari sozietate- eta ordezkaritza-organoetan parte hartzea debekatzea, 
salatutakoaren enpresa edo entitateari jakinaraztea.  
 
Neurriak ikerketa-aldian aplikatuko dira. Batzordearen txostena ebatzi ondoren, 
neurriak etetea baloratuko du baita, hala badagokio, neurria berriak ezartzea 
ere. 
 
Neurri ordaingarriak 

  
Egoerak pertsonaren integritatean eta duintasunean izan duen eragin 
negatiboa eta haren osasun psikofisikoan izan duen eragina konpentsatzeko 
neurriak dira. 
 
Horretarako, kontuan hartu behar dira aitortza publikoa izateko eskubidea, 
pribatutasuna zaintzekoa eta kalte-ordaina jasotzekoa (laguntza psikologikoa, 
konpentsazio ekonomikoa). 
 
Hala badagokio, neurri ordaingarriak ezarriko dira gertakariak eman diren talde 
edota organoan.  
 
Diziplinazko neurriak 

 
Neurri horien helburua izan daiteke zuzentzea (berriro errepikatzea ekiditea) edo 
zigortzea (zehapena). 
 
Neurri zuzentzaileak salatutako pertsona errehabilitatzeko eta egoera berriz ez 
errepikatzeko planari lotuta daude. 
 
Zigor-neurriak estatutuek arau-hauste larri eta oso larri gisa markatzen dituztenak 
dira. Bazkide ez diren langileen kasuan Langileen Estatutuko arau-hauste larriei 
dagozkienak dira. 
 
Estatutuen arabera: 
 
Neurri oso larrietarako egungo artikuluak honako hau dio: 
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“16.1.c) Kooperatibarentzat kaltegarriak diren ekintzak egitea, eta horrek 
kaltea eragitea Kooperatibari, entitateren bati edo bazkideren bati”. 
 
Neurri larrietarako egungo artikuluak dio: 
“17.1.e) Bazkideen arteko harremanak eta kooperatibari lotutako beste 
pertsona batzuen arteko harremanak nolabait aldatzen dituzten jokabideak”. 
 
Zehapenak honako hauek dira: 
 
19.2 Falta larrietarako: 
“19.2.a) Etetea parte hartzen duen edozein Asanbladatan dagokion boto-
eskubidea, edota organo sozialetan parte hartzeko duen eskubidea, edota 
kooperatibaren zerbitzuez baliatzeko duena, bazkideak ez baditu bete 
kooperatibaren betebehar ekonomikoak egunean edo ez badu Estatutuek 
ezarritako nahitaezko gutxieneko zenbatekoa ipini. 
19.2.b) 1.202,00 eurora bitarteko isuna. Laneko bazkideen kasuan, zigor 
ekonomikoa laneko aurrerakinen deskontua izango da, hogei egunekoa 
gehienez.” 

“19.3 Falta oso larrien kasuan: kooperatibatik botako da.” 

Salatutako pertsona Coop57ko entitate bazkide batekoa bada edota haren 
ordezkari bada 
Salatutako pertsonaren entitateari jakinaraziko zaio eta Coop57ren protokoloa 
edo entitatearena aplikatuko den baloratuko da, behar izanez gero, entitateari 
dagozkion diziplina-neurriak aplikatzeko. 
 
Salatutako pertsona Coop57ko entitate bazkide batekoa bada edota haren 
ordezkari bada 
 
Salatutako pertsonaren entitateari jakinaraziko zaio eta Coop57ren protokoloa 
edo entitatearena aplikatuko den baloratuko da, entitateak halakorik badu. 
Behar izanez gero, dagozkion zigor-neurriak aplikatuko zaizkio entitateari. 
 
Salatutako pertsona Coop57ren entitate hornitzaile batekoa bada 
 
Salatutako pertsonaren entitateari jakinaraziko zaio eta haren erantzuna edo 
protokoloa nola aplikatzen den baloratuko da, protokolorik baldin badu.  
Beharrezkotzat jotzen bada, hornitzailearen zerbitzuei uko egingo zaie. 
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9. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 
 

Jarraipenerako Batzordeari dagokio protokoloaren jarraipena egitea, eta haren 
funtzionamendu integrala eta, beraz, horren inguruan egiten diren ekintza 
bakoitza gainbegiratzea. 
 
Jarraipenerako Batzordea urtean behin bilduko da gutxienez. Batzordeak 
balioetsiko du nola antolatu, koordinatu eta kudeatuko diren abian jarritako 
protokoloaren jarduketak, baita horiek aurreikusitako helburuekin duten lotura 
ere. 
 
Ebaluazioa Protokoloan ezarritako ardatzen arabera (prebentzioa, detekzioa, 
arreta, leheneratzea, erreparazioa) eta objektiboki neurtuta egingo da. 
 
Jarraipenerako Batzordeari badagokio ere egindako berariazko jarduketa 
guztiak ebaluatzea (bereziki prebentzioari eta detekzioari dagozkionak), beste 
batzorde eta taldeekin koordinatuko da, neurri edo jarduketei dagokien 
ardatzaren arabera. Ardatzen araberako jarduketen taulan kontsulta daiteke 
nork duen bakoitza garatzeko eskumena. 
 
Arreta- eta leheneratze-ardatzei lotutako jarduketen ebaluazioa Jarduteko 
Batzordeari dagokio, eta egoerak hala eskatzen duenean bilduko da. Prozesua 
amaitutakoan, emaitzak Jarraipenerako Batzordeari helaraziko dizkio. Kasu 
guztietan errespetatuko da prozeduran esku hartzen duten pertsonen 
konfidentzialtasuna. 
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1. eranskina.- Eginkizunak zehaztea eta batzordeak eratzea. 

 
Jarraipenerako Batzordea 

 

• Protokoloaren funtzionamendu integrala gainbegiratzea. 
• Eremu eta lurralde-sail guztietan prestakuntza-ekintzak diseinatu, programatu eta 
ebaluatzea.  
• Detekziorako jarduketak proposatzea (arduradunen helbide elektronikoa eta izen-
abizenak, komunikazioan gehitzeko edukiak...). 
• Ikerketa Batzordea era dadin proposatzea, hala badagokio 

• Aurrekontuaren aplikazioaren ebaluazioa eta urteko memoria egitea. 
• Bi urtean behin berrikustea. 

 
Honako hauek osatuko dute, gutxienez3: 
Kontseilu Errektoreak, Batzorde Feministak eta langileek. Zazpi pertsonak eta ordezko 
pertsona batek. 

 
Jarraipenerako Batzordeak hiru urtean behin berrituko ditu ordezkarien erdiak. 
 
Jarduteko Batzordea 

 

• Kaltetutako pertsonari informazioa eta aholkua ematea. 

• Kaltetutako pertsonari prozesu osoan zehar laguntzea. 
Kautelazko edota prebentziozko neurriak hartzeko proposatzea. 

 
Honako hauek osatuko dute, gutxienez:  
Jarraipenerako Batzordeak eta kasua gertatu den lurralde-saileko kide batek. Gehienez 

zazpi pertsonak. 
 
Ikerketa Batzordea 

 

Hauek dira Ikerketa Batzordearen eginkizunak: 
 

• Salaketa eta erantsitako dokumentazioa aztertzea. 
• Salaketa egin duen pertsona elkarrizketatzea. Salaketa egin duenak erabaki 
badu zuzenean salaketa- eta ikerketa-fasera jotzea, prozeduraren eta jarduketa-
bideen berri emango zaio, bai eta osasuna zaintzeko eskubidearen berri eman ere. 
Salaketan ez badira gertakariak nahikoa azaldu, horiek berriz azaltzea eskatuko 
da. 

• Salatutako pertsona elkarrizketatzea. 
• Lekukoak izan daitezkeenak elkarrizketatzea. 
• Kautelazko neurriak beharrezkoak diren ala ez aztertzea. 
• Txosten loteslea igortzea. 

 
Honako hauek osatzen dute:  

Jarduteko Batzordeak proposatutako bi edo hiru pertsonak; prestakuntza jaso eta 
protokoloa ezagutu behar dute. Hala badagokio, espezializatutako kanpoko laguntza 
bilatuko da. 

 
 
 

                                                        
3 Lurralde-sailen ordezkaritza hartuko da kontuan. 
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2. eranskina.- Kaltetutako pertsonari arreta emateko jarraibideak 

 
1. Esku hartzen duten pertsonei emandako arretari dagokionez 
 

• Jazarpena jasan duenak erreferentziazko pertsona bat izan behar du. 
• Aktiboki entzun behar zaio. 
• Argi eta modu ulergarrian jakinaraziko zaio zeintzuk diren bere eskubideak eta 

eskura dauden baliabideak, eta zeintzuk diren ebazpen-bide posibleak. 
• Sentsibilitate berezia agertu behar da, pertsonaren informazio pribatu eta intimoa 

landu behar baita.  

• Gertatutako egoera azaltzean lagundu egingo zaio, haren eskakizuna ulertu eta 
arreta pertsonalizatua eskainiko zaio, haren itxaropenak balioetsi eta erritmoak 
errespetatuko dira. Arreta osoa emango zaio eta kontuan hartuko da kaltetutako 
pertsonen dibertsitatea eta jazarpenaren berezitasuna.  

• Ez egin gertakarien berrinterpretaziorik, eta ez sortu itxaropen faltsurik. 
Hausnarketa bateratua sustatu eta saiatu ez agertzen jarrera paternalistatik, ezta 

balio-iritzirik ere.  
• Kaltetutako pertsonen erabakiak hartzeko autonomia errespetatu behar da eta 

hartutako erabakian babesa emango zaio.  
• Jazarpena jasan duen pertsonaren errealitate kulturala kontuan hartuta eman 

behar da aholku. 
 

 
2. Arreta emateko inguruneari eta espazioari dagokienez 
 

• Arreta emateko espazio erosoa bilatu, konfidentzialtasuna gorde, sentimenduak 
adierazi eta konfiantzazko giroa sortzeko. Gertakariak eta emozioak askatasunez 

adierazteko eta segurtasuna eskaintzeko espazioa izango da.  
• Espazio horretan hirugarren pertsonek ezer ez ikusten saiatu.  
• Gertakariak ustez egin dituen pertsonarekin elkartzea ekidin. 
• Saiatu ez eteten hitz egiten ari denean. 
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3. eranskina.- Kexa formalizatzeko eredua 

 
KEXA FORMALIZATZEA 

 

Kexa aurkezten duen pertsonaren datuak: 

Izen-abizenak: 

Harremanetarako datuak: 

Coop57rekin duen harremana: 

 

Kexa ipini zaion pertsonaren datuak (ezagutzen direnak) 

Izen-abizenak: 

Harremanetarako datuak: 

Coop57rekin duen harremana: 

 

Gertakarien kontakizuna (arrazoiak zehaztu, azalpena, dokumentazioa behar izanez 

gero...) 

 

 

Lekukoak (adierazi egingo dira izen-abizenak eta harremanetarako datuak) 

 

 

Kexa entitate baten izenean aurkeztu eta idatziz jaso nahi bada, horretarako arrazoiak 

emango dira. 

 

 

Kexa jasotzea 

Eguna eta lekua: 

jaso dut 

 

Kexa jasotzen duenaren izen-abizenak eta sinadura  

Kexa aurkeztu duenaren sinadura 

 

Dokumentu honek eta kexaren tratamenduak datuen babeserako lege-esparrua 

errespetatzen du eta errespetatuko du. 
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4. eranskina.- Jarduteko zirkuitua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKINARAZI DA 

Jarduteko Batzordea 

Ez da salatu 

eta ez dago 

frogatik 

Ez da salatu 

baina frogak 

daude 

Amaitutzat 

jo da 

Txostena 
lurralde-sailari 
edo Kontseilu 
Errektoreari 

Salaketa jarri da 

Jarduteko Batzordea 

Txosten loteslea eta neurriak ezarri dira 

Lurralde-saila edo Kontseilu Errektorea 

EBAZPENA 

Frogak daude 

Amaitutzat jo da 
Neurri 

zuzentzaileak 

Zehapen-

espedientea 

Txosten loteslea igorri da 

Ez dago frogarik 

Ikerketa Batzordea 


