
 

 

 

Laneko barne-indarkeriarekiko 0 tolerantziako politika 
 

 

SARRERA 

 

Europako Parlamentuak, Osasunaren Mundu Erakundeak, Lanaren Nazioarteko Erakundeak eta 

Laneko Segurtasun eta Osasunerako Europako Agentziak, besteak beste, laneko indarkeria 

prebenitzearen garrantzia nabarmendu dute, norbanakoaren, taldeen eta erakundearen osasunean 

dituen ondorioengatik.  

Laneko barne-indarkeria, eraso fisikoez gain, hitzezko, idatzizko eta/edo keinu bidezko 

jokabideak dira, hala nola oihukatzea, begirunea galtzea, norbait baztertzea, iraintzea, gaizki 

tratatzea, apaltzea, beldurtzea, mehatxatzea eta jazartzea. Halaber, indarkeriatzat jotzen dira, 

besteak beste, honako jokabide hauek: taldearekiko isolamendua eragitea, zuzenean edo 

hirugarrenen bidez ospe profesionala eta/edo pertsonala zikintzea eta sexuarekin, generoarekin 

edo arrazarekin lotutako arrazoiengatik erasotzea. 

Lanean, pertsonek etsaitasunezko jokabidea izan dezakete beste lankide batzuekiko, eta arazo 

horri erakundearen barruan heldu behar zaio, laneko segurtasunerako eta osasunerako arrisku 

handia delako. 

Horren aurrean, laneko arriskuen prebentzioari buruzko 31/1995 Legeak jasotako langileak 

laneko arriskuetatik babestuta egoteko eskubidean, Bizkaiko Foru Aldundiak onartutako laneko 

jazarpen moralaren kontrako 2003ko abenduaren 2ko Akordioan eta laneko jazarpenari eta 

indarkeriari buruzko 2007ko apirilaren 26ko Europako esparru-akordioan oinarrituta, 

EUSKALDUNA JAUREGIAren administrazio-kontseiluak, zuzendaritzak eta langileen 

ordezkaritza sozialak konpromisoa hartzen dute lanean barne-indarkeria psikologiko eta fisikoa 

prebenitzen eta, ahal dela, ezabatzen laguntzen duten jardunbideak sustatzeko. Helburu horiek 

lortzeko, funtsezkoa da lankidetza eta adostasuna egotea, laneko barne-indarkeriaren arriskua 

guztiz murrizteko politikaren esparruan beharrezkoak diren jarduera-neurriak diseinatze eta 

aplikatze aldera. 

Politika hori EUSKALDUNA JAUREGIko langile guztientzat da aplikagarria, horrekiko 

loturagatik edo lotura horren iraupenagatik bereizketarik egin gabe, baita Euskalduna Jauregiari 

zerbitzuak ematen dizkioten enpresen langileentzat ere, betiere enpresa-jardueren 

koordinazioaren esparruan eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko legeari jarraikiz. 

Barne-indarkeriaren kontrako politikak gorabeherak kudeatzeko eta pertsonei, taldeei eta 

erakundeari gorabeheraren ondorio fisikoak eta/edo psikologiakoak gainditzen laguntzeko 

jarduera-prozedurak ezartzen ditu.  

 

0 TOLERANTZIA 

 

EUSKALDUNA JAUREGIAk barne-indarkeriarekiko 0 tolerantziako politika du: Ez da 

inolako indarkeriarik onartuko edo zurituko, eta beharrezko neurriak hartuko dira 

indarkeriarekin lotutako jokabideak desagerrarazteko eta langileen osasuna eta eskubideak 

babesteko. 

Maila hierarkiko, talde eta lanpostu guztietan prebenitu behar da indarkeria. Langileek, 

gorabeherak erregistratzeko orriaren bidez, ezarritako politika hautsi dezakeen edozein 

gorabehera idatziz jasotzeko erantzukizuna dute, lanean giro seguru eta osasungarria egon 

dadin. 



 
 

 

Erregistratutako informazio guztia azkar ikertu eta isilpean gordeko du ebaluazio-batzordeak, 

ezarritako jarduera-prozedurari jarraikiz.  

Ebaluazio-batzordea honako hauek osatuko dute: administrazio-kontseiluko pertsona batek edo 

horren ordezkari batek, enpresaren zuzendaritzak edo horren ordezkari batek, kasuan kasuko 

sailaren zuzendaritzak edo horren ordezkari batek, laneko arriskuen prebentzioaren arduradunak 

eta langileen ordezkariak.  

 

BERMEAK 

 

Prebentzio-prozesuan modu aktiboan parte hartzen duten pertsona guztiei isiltasuna 

mantentzeko eskatuko zaie. Halaber, bermatuko da intimitaterako eskubidea babestuko dela eta 

prozesuko informazio pertsonalaren tratamenduak datuen babeserako legeak ezarritakoa beteko 

duela. 

Era berean, EUSKALDUNA JAUREGIAk bermatu egingo du lekuko gisa esku hartzen duten 

edo barne-prozesuan informazioa ematen duten pertsonak ez direla beldurtuko, jazarriko edo 

diskriminatuko eta haien kontra ez dela errepresaliarik hartuko. Horrelako edozein ekintza 

diziplinaren kontrako gaitzat hartuko da. 

 

JAKINARAZTEA 

 

Politika alde interesdun guztiei jakinaraziko zaie eta, horrekin batera, adierazpen instituzionala 

igorriko da buruzagitzak, tarteko agintariak eta gainerako langileak sentsibilizatzeko. 

 

 

 

Zuzendari nagusia 

Bilbon, 2018ko ekainaren 15ean 

 


