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ZER DA PROTOKOLO HAU?

Sexu jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren aurkako KLren Protokoloa 
dokumentu bat da, KLren barruan dagoen pertsona batek lanean sexu jazarpeneko 
eta sexuan oinarritutako jazarpeneko egoeretan zer egin behar duen azaltzen duena.
KL konprometituta dago laneko arriskuen prebentzioarekin, pertsonen duintasuna 
babestearekin eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin. Protokolo hau 
konpromiso horren neurrietako bat da, egoera horiek saihesteko. 

1. ZERTARAKO EGITEN DUGU PROTOKOLO BAT?

Laneko jazarpenaren arazoa prebenitzeko, ondorio negatiboak baititu hauentzat:
- Biktimak, sufritzen duten pertsonak.
- Lan giroa eta erakundeko gainerako pertsonak.
- Lantaldeen eta lantokien funtzionamendu ona.

13. orrialdean ikus dezakezu 
zein legeri buruz ari garen

Lanean, jazarpena gizonek eta emaku-
meek pairatu dezakete, baina sexu jazar-
pena eta sexuan oinarritutako jazarpena 
emakumeek pairatzen dute gehiago.
Horregatik egiten dugu protokolo hau, bi-
ktimen erreklamazioak eta salaketak eba-
zteko eta salaketak bermeekin egiten di-
rela ziurtatzeko. 
Langileek lan giro osasuntsua, segurua, 
errespetuzkoa eta diskriminaziorik gabea 
izateko duten eskubideari buruzko legeak 
eta arauak betetzeko.
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 2. NORK BETE BEHAR DU?

Protokolo hau KLk erantzukizuna duen guneetan aplikatuko da, hau da, lan harremanen 
testuinguruan.
Protokoloak hauei eragiten die:

- KLn lan egiten duten pertsona guztiak.
- Kontratetako edo ABLEetako langileak.

KLk langile guztiei emango die protokolo honen berri, baita beste enpresetako gaine-
rako langileen enpresei ere.

3. EZAGUTU BEHAR DITUZUN TERMINOAK

ABLE: Aldi Baterako 
     Laneko Enpresen 
     siglak dira

3.1 GATAZKA
Edozein lekutan pertsonen artean sor dai-
tekeen arazo bat da. Lanean era guztietako 
gatazkak egon daitezke: lankideen artean, 
arduradunekin, bezeroekin...
Gatazkak pertsonen arteko harremanen 
parte gisa onartu behar dira, eta arazoa 
desagerraraziko duten neurri positiboekin 
konpondu behar dira.
Gatazkak ez dira jazarpentzat edo tratu 
txartzat hartzen, baina ondoeza eragiten 
dute eta egoera larriagoak sor ditzakete, 
eta prebenitu egin behar dira. 
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Adibidez, gatazka bat egon daiteke noizbait hau gertatzen bada:
- Norbaitek kritikatu egiten zaitu egin duzun zerbaitegatik.
- Arduradun batek zerbait egiteko edo betetzeko eskatzen dizu, eta ez zaizu gustat-
zen.
- Lankide batekin gaizki-ulertu, eztabaida edo borroka bat duzu.

3.2 SEXU JAZARPENA
Pertsona batek beste pertsona bat beldurtzen duen edo nahi ez duen sexu portaera bat 
duenean gertatzen da, min fisikoa edo psikologikoa emateraino.
Jazarleak nolabaiteko gogobetetasun sexuala lortu nahi du, bestearen gaineko bote-
re egoera batetik. Desberdintasuna dago bien artean. Gehienetan gizonek egiten dute 
emakumeen gainean. Sexu jazarpena denboran zehar errepika daiteke, edo behin 
bakarrik gertatu, baina halaber larria izan daiteke.
Adibidez, sexu jazarpena egon daiteke norbaitek hau egiten badu:

- Sexu intsinuazioak egiten dizkizu.
- Behin eta berriz ukitzen zaitu, beharrik 
gabe.
- Sexu mesede bat eskatzen dizu.
- Mehatxatu egiten zaitu bere sexu es-
kaerei uko egiteagatik.
- Pertsonak espiatzen ditu komunetan 
edo aldageletan.
- Zure atzetik dabil, zurekin bakarrik ge-
ratu nahi du 

(…) eta zuri ez zaizu gustatzen eta gaizki 
sentiarazten zaitu.
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3.3 SEXUAN OINARRITUTAKO 
 JAZARPENA
Sexuan oinarritutako jazarpena gertatzen 
da beste pertsonari bere sexuarekin zeri-
kusia duten arrazoiengatik eraso egiten 
zaionean; bereziki emakumea izateagatik 
gertatzen da. Denboran errepikatzen den 
ekintza da, pertsonari kalte psikologikoa 
egiten diona, autoestimuan kalte egiten 
diona. Lanean eragin negatiboa izan de-
zake gauzak egiteko, lanari eusteko edo 
mailaz igotzeko gaitasunean. 
Adibidez, sexuan oinarritutako jazarpena 
egon daiteke jokabide batek zure duin-
tasunari eta pertsona gisa duzun balioari 
modu larrian eragiten dionean:

- Zure sexuagatik iseka egitea.
- Adierazpen iraingarriak.
- Norbait barregarri uztea beste sexuko 
pertsonek egin ohi duten lan bat egitea-
gatik.
- Norbait gaizki tratatzea haurdun da-
goelako edo beste pertsona bat zaint-
zeaz arduratzen delako.
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- Informazioa: Inplikatutako pertsona guztiei prozesua nola doan eta nola amaitu den 
jakinaraziko zaie.
- Pertsonak errespetatzea eta babestea: protokolo hau aplikatzean, pertsona guztien 
intimitatea eta duintasuna babestuko dira.

- Lagun egitea: inplikatutako pertsonen ondoan konfiantzazko pertsonak egon dai-
tezke.
- Konfidentzialtasuna: edozein fasetan parte hartzen duten pertsonek konfidentzial-
tasuna mantendu beharko dute eta egitateen egia fede onez bilatu.

- Arreta eta azkartasuna: prozesua ahalik eta lasterren egingo da.
- Inpartzialtasuna eta kontraesana: prozesuan parte hartzen duten pertsonak inpart-
zialak izango dira eta, ahal denean, informazioa kontrastatuko dute.

- Errepresaliak debekatzea: salaketa jartzen duten pertsonek, lekukoek edo ikerketan 
laguntzen dutenek ez dute ondorio negatiborik izango.
- Beste bide batzuen erabilera: Protokolo honetaz gain, inplikatutako 
pertsonek beste bide administratibo edo judizial batzuk ere 
erabili ahal izango dituzte.

Konfidentzialtasuna: zerbait konfidentziala da beste 
pertsona batzuei isilpean gordetzeko konfiantzaz eta 
segurtasunez esaten zaienean

      Duintasuna: Beste 
edozein pertsona bezala tratatua
izatea, desberdintasunarekiko 
errespetuan oinarrituta

Intimitatea: Pertsona baten
bizitzaren espazio pribatua,           
errespetatu beharrekoa  

Inpartziala: norbaiten edo zerbaiten 
alde edo kontra ez dagoen pertsona
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5. NOLA APLIKATZEN DA?

5.1 KEXAK ETA/EDO SALAKETAK AURKEZTEA
KLk bere jarduerak egiten dituen espazioetan jazarpen egoera posible bat dagoela 
jakiten denean, eta egoera horrek aplikazio eremuan definitutako pertsonei eragiten 
dienean, prozesua hasitzat emango da.
Nork jar dezake kexa bat? 

- Jazarpen mota horren biktima dela uste duen edozein pertsona.
- Jazarpen mota horren berri duen edozein pertsona.

Norengana jo daiteke kexa edo salaketa zuzenean egin nahi ez bada?
- Zuzeneko arduraduna.
- Prebentzio Zerbitzua edo Segurtasun eta Osasun Batzordea.
- Pertsonen Arloko teknikariak.
- Enpresa Batzordeko kideak.
- Berdintasun Batzordeko kideak.

Zer egin behar du kexa edo salaketa jasotzen duen pertsonak?
- Gertaeraren jakinarazpena idatzi.
- Pertsonen Zuzendaritzara bidali: (denunciaacoso@grupokl.com)

Zer egin behar du Pertsonen Zuzendaritzak?
Pertsonen Zuzendaritzak aztertuko du kexak edo salaketak nahikoa informazio duen 
edo gehiago behar duen.
o Beharrezkoa den gutxieneko informaziorik ez badago, prozesua itxi egingo da.
- Bestela, jarraituko du: kexa Ikerketa eta Jarraipen Batzordeari helarazi behar zaio.
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Sexu jazarpena. 
Nola jokatu?

Sumamos capacidades

Aukerak sortuz

5.2  BILERA INFORMALAK
Nork?: Pertsona bat edo batzuk (Ikerketa eta Jarraipen Batzordeak izendatuak) kexa 
edo salaketa jarri duen pertsonarekin bilduko dira.
Zertarako? 
- Informazioa zabaltzeko eta lekukoak identifikatzeko.
- Gero, informazioa aztertuko du.

            Ikerketa eta Jarraipen Batzordea: Berdintasun Batzordeak
             eta Pertsonen Zuzendaritzak izendatzen dute. Bi pertsonak 
             osatzen dute eta berdintasunari buruzko 
             prestakuntza izan behar dute

o Jazarpen zantzurik ez badago: gatazka edo jokabide sexista konpontzeko neurriak 
hartuko dira, halakorik balego.
o Jazarpen zantzuak badaude, BILERA FORMALAK hasiko dira.

5.3 BILERA FORMALAK
Nork?: Ikerketa eta Jarraipen Bat-
zordeak prozesuaren hasieraren 
berri emango du:

- Salaketa jarri duen pertsona.
- Salatutako pertsona.
- KLko Zuzendaritza.
- Berdintasun Batzordea.

Zertarako?
- Ikerketa prozesua jarraitzeko.
- Kasua aztertu bitartean inplikatutako pertsonen babesa bermatzeko (beharrezkoa 
bada), behin betiko erabakia hartu aurretik.
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Eta gero zer?
- Ikerketa eta Jarraipen Batzordeak azken txosten bat egingo du ikerketaren ondo-
rioekin.
- Hala badagokio, diziplina neurriak proposatuko dira, baita berriro ez gertatzeko neu-
rriak ere.
- Ikerketa eta Jarraipen Batzordea hauekin elkartuko da txostena helarazteko:

o Salaketa jarri duen pertsona.
o Salatutako pertsona.
o KLko Zuzendaritza.
o Berdintasun Batzordea.

- Pertsonen Zuzendaritzak neurri horien jarraipena egingo. 

6. ONDORIOAK

Sexu jazarpentzat edo sexuan oinarritutako 
jazarpentzat jotzen direnak hutsegite larriak 
edo oso larriak izango dira, eta KLren Hitzar-
mena aplikatuko da.
Egintza sexistatzat hartzen dena hutsegite 
arintzat hartuko da, eta KLren Hitzarmena 
aplikatuko da.
Gainera, hutsegite horiek larriagotzen dituz-
ten jarduerak egongo dira, hala nola:

- Abusua egiten duen pertsona hierarkian 
goragoko mailakoa izatea.
- Kexa edo salaketa bat jarri ondoren egitea
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- Frogak ezkutatzen saiatuz egitea.
- Pertsona horrek behin eta berriz errepikat-
zen dituen jokabideak izatea.
- Bi biktima edo gehiago egotea.
- Erasotzaileak errepresaliak hartzea.
- Jazarpena hautaketa edo promozio prozesu 
batean dagoenean gertatzea.
- Erasotzaileak ikerketa oztopatzea.
- Erasotako pertsonak aldi baterako kontratua 
izatea, probaldian edo antzekoan egotea.
- Gainera, beste diskriminazio batzuk gertat-
zea (erlijioagatik, sexu orientazioagatik…).

7. PROTOKOLOAREN 
ZABALKUNDEA

KLko pertsona guztiek Protokolo hau ezagu-
tu ahal izan dezaten, ohiko informazio kanalen 
bidez jakinaraziko da:
- Informazio taulak.
- Pertsona berrientzako harrera.
- Prestakuntza.
- KLren hitzarmena.
- Komunikazio eta sentsibilizazio ekintzak.
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8. PREBENTZIOA  

Sexu jazarpeneko edo sexuan oinarritutako 
jazarpeneko egoerak prebenitzeko, KLk hau 
egingo du:

- Adierazpen bat egingo du.
- Sentsibilizatu eta informazioa emango du.
- Berdintasun ekintzak egingo ditu Berdin-
tasun Planaren bidez.

9. OINARRIZKO ARAUAK

Protokolo hau guri eragiten diguten lege eta arau aplikagarriak betetzeko modu bat da, 
hauen inguruan:

- Sexu jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren prebentzioa (3/2007 Lege 
Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarri-
rakoa). 

- Laneko osasuna eta segurtasuna 
(31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko 
Arriskuen Prebentzioari buruzkoa).
- Duintasunaren eta intimitatearen ba-
besa (Langileen Estatutua).
- Kode etikoa eta jokabide arauak (KLren 
hitzarmena).
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10. BIKTIMEI INFORMAZIOA EMATEA

Protokolo hau aplikatu behar denean, biktimei eskura dauden zerbitzu publikoei buruzko 
informazioa emango zaie, euren babesa eta errekuperazioa bermatzeko.
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