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AURKEZPENA

uskadin, gure inguruko beste hainbat herritan bezala, azken
hamarkadetan lortu den gizarte ongizate garapen mailaren distirak,
eragotzi egiten digu sarri askotan, inguru hurbilean  ditugun gabezia

larriak eta marginazio eta baztertze arazo sakonak ikustea.

Hirugarren eta Laugarren  Mundua, neurri txikiagoan bada ere, gure
artean ditugu. Pobrezia, babesik eza, tratu txarra eta esplotazioa bere alor
guztietan ez zaizkigu ezezagunak gertatzen; kasurik nabarmenenak, behinik
behin,  ezagutzen ditugu.

Bien bitartean, tratu txar era sotilagoak ere, normaltasun eta errespetu
itxurapean sarritan, egon badaude gure gizartean, zeren eta, egia esan,
babesik eza ez baitago beti arazo edo gabezia ekonomikoari loturik.

Erakundeei: udalei, gizarte zerbitzuei, fiskalei, epaileei, poliziari, hezkuntza
sistemari eta osasun sistemari, beharrezko diren neurriak hartzea dagokigu,
neskato-mutikoak behar bezala babesteko, abusu fisikotik, abusu mentaletik,
utzikeria edo zabarkeriatik, nahiz tratu txar edo esplotaziotik

Politika hauen efikazia, neurri handi batean, egoera hauek detektatzeko
gure gaitasunetik etorriko da, eta ildo honetatik, ezin ditugu begiak itxi ez
erakundeetako ordezkari gisa, ez profesional gisa, ez eta herritar gisa ere.

Gure ahalmen guztiak jarri behar ditugu babesik eza eta tratu txarrak
jasaten dituzten neskato-mutikoen zerbitzuan: begiak aurkitzeko, belarriak
beren isiltasuna entzuteko, dastamena eta ukimena beren  konfidantza
lortzeko eta ahotsa beraiei uzteko.

Ricardo Ansotegui Aranguren
GIZARTEKINTZAKO FORU DIPUTATUA
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ekula ez dira gaur egun bezain ongi zainduak egon mutiko eta neskatoak,
eta inoiz baino interes handiagoa dago haurren aurkako tratu txarrak
sustraitik erauzteko. Halere, tratu txar horiek eta haurren

babesgabetasunak garrantzi handiko arazoa izaten jarraitzen du gure
gizartean. Egia esateko, bai Euskal Herrian eta bai gainerako herrialde
garatuetan sumatzen denez, azken hamarkada hauetan adin-txikikoen gero
eta portzentaje handiago batek jasaten ditu tratu txarrak, batzuk susmagaitzak,
esaterako utzikeria eta tratu txar psikologikoa.

Zentzu honetan, ez dugu ahaztu behar gure ospitale handietan urtero
25 - 30 adin txikiko ingresatzen direla tratu txar larrien biktima izan direlako,
edo hauen ondoriozko arazoak direla-eta haur-psikiatren konsultetara
bidaltzen diren paziente gaztetxoen kopurua gero eta handiagoa dela.

Arazoaren larritasunaz oharturik, beronen prebentzioa gure garai
honetako erronka handienetako bat da eta lehentasuneko helburua izan
behar du, bai pediatrentzat zein familiako medikuentzat, eta bai osasun
publikoko funtzionario, gizarte-laguntzaile eta legegileentzat. Gainera pediatrek,
bereziki ospitalez kanpokoek, aukera ezin hobea daukate haurtzaroko eta
adoleszentziako lesio eta erasoak detektatzeko eta modu egokian eragiteko
gurasoen hezkuntzan eta haurra bizi den ingurunearen aldaketan.

Prebentziorako borroka honek, gure ustez, arrisku-kasuen detekzio
goiztiar batekin hasi behar du, hain zuzen amaetxeetako erditze-aretoetan,
horrela, lehen asistentziako pediatrekiko koordinazio on baten bitartez,
paziente hauen garapenaz eta eboluzioaz arduratu ahal izateko.

Gainera, arazoaren garrantzia kontuan edukiz, komenigarri gertatzen da
kasu hauekin zerikusia daukaten profesional guztien koordinazioa eta
partaidetza: Osasun arlokoena, Gizarte-laguntzaileena, hezitzaileena, etab...

Dokumentu hau elkarlanaren emaitza da, bertan parte hartu baitute
osasun, epailetza, hezkuntza eta gizarte arloetako profesionalek, bakoitzari
dagozkion jarduerak errazteko helburuaz, zeren ezinbesteko baita arazoaren
garrantziaz ohartzea eta guztion sentikortasuna lortzea kasu berririk gertatzea
eragozteko edo, gutxienik, jadanik gertatu direnen ondorioak arintzeko.

Gabriel Mª Inclán Iribar · OSASUN SAILBURUA
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Umeen kontrako biolentzia, gizartea bera bezain zaharra da. Kultura
eta garai ezberdinetan gertatu den biolentzia  horren lekukoak,  ikerketetan
eta literatur lanetan ere aurki ditzakegu. Iraultza industrialean (XIX-XX.m.)
milaka ume erabili ziren esku lan merke gisa. Gaur egun ere,  herrialde
garatu gabeetan egoera honek bizirik dirau. Bestalde, Hezkuntza sisteman
ematen zen tratu txar psikiko-fisikoa  ez zegoen biolentziatzat hartua.

Pixkanaka-pixkanaka, historian zehar, gizarteak adin-txikikoak babesteko
era eta erakundeak sortzen ditu. Inklusak, hospizio edo babestokiak eta
umezurztegiak eratzen dira, gaur egun desegokitzat jotzen ditugun heziketa
sistemak erabiliz. 70. eta 80. hamarkadetan umeak babesteko eta
promozionatzeko neurriak garatzen dira eta beste eskuhartze eta tratamendu
era batzuk jartzen dira abian.

Gaur egun, babesik ezak eta tratu txarrek hortxe diraute, izugarrizko
arazoa direlarik. Hala ere, gizarte aurreratuetan arreta gehitzen ari da.
Adibide gisa,  Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza sailak, kasu larritzat
harturiko 800 espedientetik gora zabaldu ditu azken hiru urteotan. Hala
ere, arrisku egoera asko eta asko ez daude espediente hauen barruan.

Gure inguruan dugun egoera bere osotasunean ezagutu ahal izateko,
beharrezkotzat jotzen da adin-txikikoei eragindako tratu txarren erregistro
orokor bat izatea, lan honen helburuetariko bat horixe delarik, hots,
erregistroa sortzea.

Dokumentu hau pediatrentzat eta umeen osasunaren ardura duten
beste hainbat profesionalentzat eginda dago.

SARRERA1
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Tratu txar eta arrisku egoera asko pediatriako kontsultetan detektatu
beharko direnez, oso egokia da eskuliburu txiki bat izatea,  gai hau jorratzeko
bideak errazago izan daitezen.

Guk uste dugu berehalako interbentzioa dela kasu honetarako
konponbiderik egokiena, horretarako behar diren Laguntza/Sostengurako
tresnak sortuz. Soluziobideak lehentasuna izan behar dute, errudunei
zigorrak ezarri eta umea banatu aurretik.

Beraz, ikasi behar dugu umeen eta nerabeen lekuan jartzen, umeak
berak bizi duen egoera latzarengatik, batetik, eta bere adin txikiarengatik,
bestetik, ezin baitu gure laguntzarik gabe arazotik onik irten.

Gainera, gogoratu behar dugu adin-txikikoen babeseko araudiek behartu
egiten gaituztela, tratu txarren susmoak daudenean salaketa egitera,
erakunde publikoen aurrean eta beharrezkoa bada, gau eta eguneko
epaitegien aurrean. Egite hau oso garrantzitsua da. Ez da beharrezkoa tratu
txarren ziurtasuna izatea. Ikerketa lana ez dagokie osasun profesionalei.

Denok dugulako umeen tratu txarrak direla-eta zereginik, arazoari ekin
behar diogu arlo askotatik: oinarrizko gizarte zerbitzuak, umezaroko zerbitzu
bereziak, eskolak, haurtzaindegiak, osasun mentaleko zentroak, polizia,
epaitegiak inplikatuta daude eginkizun horretan.
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Eskuliburuxka honek, beraz, hurrengo HELBURUAK bete nahi ditu:

● Prebentzioa, arrisku egoerak zaintzea, arrisku-eragileak
aztertuz.

● Diagnostiko goiztiarrak, ezagupenak eta sentsibilizazioa
gehituz.

● Miaketa egokiak burutzea, tratu txarrik detektatu barik
gera ez dadin.

● Jokabide egokiak aholkatzea.

● Laguntzarako tresnak eta materialak eskuratzea datu
zehatzak jaso ahal izateko

● Ume osasuneko profesionalen parte hartzea eta
inplikazioa bultzatzea, tratu txarren aurrean sentsibilizazioa
areagotuz.

● Arazoen aurrean profesionalen eginkizuna zehaztea.

● Disziplina anitzeko lan talde ekipoak sustatzea beheko
mailatik hasita.

Eskuliburuxka hau sortzeko begi-bistan izan dugu hainbat material,
horretarako oinarrizkoa izan delarik Gizarte Gaietarako Ministeritzarena,
hain zuzen.

Gure aldetik, profesional talde batek parte hartu dugu, eta eskuartean
duzuna, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Bizkaiko Foru Aldundiko
Gizartekintzak eratutako bitariko Batzorde baten lanen emaitza da.



2
UMEEN TRATU TXAR ETA

ABANDONOAREN DEFINIZIOA

Tratu txar fisikoa edo utzikeria

Abandono fisikoa edo utzikeria

Tratu txar emozionala

Abandono emozionala

Sexu-abusua

14



Egoera bat baino gehiago sortzen da umeen tratu txarren kontzeptuaren
barruan. Egoera horiek desberdinak dira etiologia aldetik eta neurri anitzak
eskatzen dituzte detektatzeko, tratatzeko eta prebentziorako. Dena den,
egoera guztiek badituzte alde komun batzuk:

● Guraso/tutoreen ongizate psikologikoko arazoen
ondorio dira.

● Ume eta nerabeen osasun psikiko eta fisikoa kaltetzen
dituzte, beren garapen arrunta larriki oztopatuz.

● Ondorio negatiboak gero eta larriagoak dira, egoerek
okerragora egiten duten neurrian.

Tratu txar motak hurrengo taulan laburbilduta daude.

UMEEN TRATU TXARRA ETA
ABANDONOA. DEFINIZIOA2

15
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Bost tipologia hauez gain, badaude beste egoera batzuk adin txikikoaren
osasun fisikoa eta psikikoa arriskuan ipin ditzaketenak:

Hona hemen:

● Lan esplotazioa

● Korrupzioa

● Ume/nerabeen jokaera kontrolatzeko gurasoen
ezgaitasuna.

● Jaio arreko tratu txarra.

● Garapeneko atzerakuntza ez organikoa

● Munchaüsenen sindromea ahalordez.

● Abandonoa

Egoera hauek guztiak zehaztuko ditugu jarraian, indarreko legeriak
arautzen dituen jokabide beren edo antzerakoen tipikazioei kalterik egin gabe.

A  Tratu txar fisikoa

Ume edo nerabeei kalte fisikoa edo gaixotasuna eragin diezaiekeen
gurasoen edo zaintzaileen edozein ekintza har daiteke tratu txartzat, istripuz
gertatutakoak izan ezik.

Jarraian datoz zerrendaturik egintza horiek sortaraz ditzaketen ondorio
fisikoak

1 · Ubeldurak eta kolpeak

● Non:
 · aurpegian, ezpainetan edo ahoan
 · bizkarrean, ipurmasailean edo izterretan
 · multzoak osatzen
 · hainbat leku desberdinetan batera
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● Nolakoak:

 · Orbaintze egoera diferenteetan

 · Kolpez eragindakoen itxurakoak

 · Objektu eragileen markadunak

2 · Zauriak edo urratuak:

● ahoan, ezpainetan, oietan edo begietan
● kanpo genitaletan
● hanka eta besoetako atzeko aldean eta soinean

3 · Ebakiak edo ziztadak

4 · Giza haginkaden arrastoak

● Bereziki helduek egindakoak diruditenean.

5 · Erredurak:

● Puru edo zigarroenak, eskuetan eta oinetan edo genitaletan, ur
berotan murgiltzearen ondorioz; hanka-besoetako eta lepo-soineko
erredurak, sokaz sendo loturik egon delako; marka tipikoak uzten
dituzten erredura motak, plantxa edo parrila batez egindakoak.

6 · Hausturak

● Burezurrean, sudurrean edo masailezurrean.
● Espiralean hanka edo besoetan, batez ere, haurra ezin bada ibili
● Era ezberdinetakoak
● Haustura anitzak

7 · Bihurdurak edo dislokazioak

8 · Garuneko lesioak edo hematoma subdurala

9 · Barneko organoen lesioak

10 · Asfixia edo itotzeak
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B  Abandono fisikoa eta zabarkeria

Umearen oinarrizko premia fisikoak, aldi batez edo jarraian, behar bezala
begiratuta ez daudenean ematen da.

 Oinarrizko premia fisiko horiek hurrengo arloei dagozkie:

● Elikadurari
● Jantziei
● Garbitasunari
● Zainketa medikoari
● Umearen zainketa orokorrari
● Etxeko higiene eta segurtasunari
● Heziketari

C  Tratu txar emozionala

Familiarteko edozeinek umea iraindu, gutxietsi edo trufa egiten dionean,
abandonatzearekin mehatxatu edo umeen arteko harremanak oztopatzen
dituenean (bakarrik utziz, giltzapean zigortuz etab.).

Tratu txar mota honen barruan sartu behar dira:

● Gaitzespena: Umearen elkarreragin eskakizunei uko egitea,
familiarteko harremanetatik baztertzea, bere buruaz iritzi txarra
sortzea eta autonomia eta burujabetza lorpenak oztopatzea

● Ikaratzea: Zigorrez edo balizko zehapen beldurgarriez mehatxu
egitea; ikara sortaraztea edo zigortzea umearen eskura ez dauden
lorpenak edo aginduak ez betetzeagatik.

● Isolatzea: Ohiko giza-harreman arruntak galaraztea haur edo
nerabeari.



D  Abandono emozionala

Heldu, guraso edo tutorearen erantzun eza, umearen adierazpen
emozionalei (irria, negarra) edo hurbilpen, elkarrekintza eta harreman
eskakizunei

Atal honen barruan sartzen da:

● Axolagabekeria:. Gurasoek edo tutoreek bere buruaz bakarrik
azaltzen dute interesa eta ez umeaz, eta ez diote umearen beharrei
eta eskakizunei jaramonik egiten.

E  Sexu-abusua

Ume edo nerabearen gaineko autoritatea erabiliz, familiarteko, tutore,
heldu edo beste edozein adin-txikikok, ume edo nerabearekin edozein
sexu-harreman mota izatea da sexu-abusua.

Dena den, sexu-abusua badago kontaktu fisikorik gabe ere, esate
baterako, gurasoek edo tutoreek adin-txikikoa sexu-estimulu gisa erabiltzen
dutenean.

Sexu abusu motak anitzak dira:

● Intzestua: Odolkidetasuna duen ahaide batekin sexu-
harremanak izatea (gurasoak, aiton-amonak, neba-arrebak,
osaba-izebak) Ordezko gurasoena egiten ari den edozein
heldurekiko sexu-harremana ere tipo honetan sartzen da
(tutoreak...).

Hurrengo egintzak burutzea hartu behar da harreman
sexualtzat: aho, ipurtzulo edo baginatik beste pertsona baten
organo sexuala edo objektu bat sartzea, ahozko sexua ere
(cunnilingus, fellatio), sartzen da tipologia honetan, koitoa,
kopulazioa.
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● Bortxaketa: Aurreko ekintzak odolkidetasunik ez duen pertsona
heldu batek burutzen  dituenean.

● Sexu-iraintzea: umearekiko kontaktu sexuala erabiltzen denean
helduaren estimulazioa lortzeko.

· Helduak umearen genitalak ukitzen ditu: titiak,
genitalak, izterrak, ipurmasailak, edo gorputz zati
horiek babesten dituen arropa.

· Umeak helduaren gorputz zati horiek ukitzen
dituenean.

● Sexu-abusua kontaktu fisikorik gabe

· Umeari sexu-harremanak izateko eskakizuna
egitea edo seduzitzea.

· Adin-txikikoari helduaren organo sexualak
erakustea, exzitazioa lortzeko edo umea
laidotzeko

· Hirugarren batekin sexu-harremanak izatea, umea
begira dagoela, exitazioa lortzea helburu delarik

· Umearen aurrean masturbatzea.

· Umea pornografiarako erabiltzea.

20
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BESTE TRATU TXAR
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Atzerakuntza ez organikoa
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Tratu txar instituzionala
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BESTE TRATU TXAR MOTA BATZUK3
A  Lan esplotazioa

Gurasoek edo tutoreek umea edo nerabea lan egitera derrigortzen
dutenean (etxean edo kanpoan).

Lan horiek:

· Umea garatzen den ingurugirorako gehiegizkoak badira.

· Helduek egin beharrekoak badira.

· Umearen premiak eta heziketa, argi eta garbi oztopatzen
badituzte.

· Umearen lana irabazpide ekonomiko soiltzat hartzen
bada.

B  Korrupzioa

Umearen edo nerabearen integrazioa desbideratzen duten jokaerak
dira, gizartearen kontrako joerak indarretsiz (agresibitatea, sexualitatea,
drogak). Hori guztia bi modu nagusitan:

· Gurasoek edo tutoreak indartzen eta errazten dituzte
jarrera antisozialak edo desbideratuak, integrazioa
eragotziz.

· Gurasoek edo tutoreak adin-txikikoa ekintza
deliktiboetarako erabiltzen dute “estaltzaile” gisa
(lapurretetan, drogen garraioan).
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     Umearen edo nerabearen jokabideak

Gertatzen da argi dagoenean gurasoek edo tutoreek ezin dutela umea
egoki bideratu edo kontrolatu.

D  Jaio aurreko tratu txarra

Haurdunaldian, alkohola edo drogak hartzeak arazoak sor ditzake
erditzean: jaiotzean pisu eskasa, neurologi arazoak, amak har tutako
substantziekiko menpekotasuna eta beste zenbait arazo.

Haurdunaldian zehar amak bere buruari behar beste arreta ez ematea
ere umearekiko tratu txartzat hartzen da.

E  Atzerakuntza ez organikoa, garapenean

Atzerakuntza pondero-estaturala, gaixotasun organikorik gabe,
ospitalizatzearekin eta behar bezalako zainketekin osatzen dena.

F  Ahal ordeko Munchaüsen-en sindromea

Gertatzen da guraso/tutoreek umeari miaketa medikoak behin eta
berriz eginarazten dizkiotenean, argudiatuz umeak sintoma fisiko-patologikoak
dituela (askotan helduak berak sorrarazten dizkio substantziak harraraziz).

Sintoma guzti-guztiak desagertzen dira umea helduarengandik banatzen
denean.

G  Abandonatzea

Umearen legezko arduradun edota ongizatearen gainean ardura duen
pertsonak bere kargua nahita uzten duenean gertatzen da (umea etxeko
atarian bakarrik utziz, etab.).

kontrolatzeko gaitasun ezaC
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 H  Tratu txar instituzionala

· Aktiboa

Botere publikoen edozein legislaziok, egitarauk edo prozedurak, edota
profesionalen jarrerak sortutako abusua, osasun arazoak, ziurtasun eza, eta
egoera emozionala, ongizate fisikoa, heldutasun egokia edo neskato-
mutikoen oinarrizko eskubideak bermatzen ez dituen besteren bat.

Erak: Gehiegizko burokrazia, mediku miaketak  behar ez direnean, edota
behar baino gehiagotan egitea, umearen eskubideak ez errespetatzea...

· Pasiboa

Botere publikoen utzikeria edo zabarkeria edota profesionalen jarrerak
sortutako, abusua, osasun arazoak, ziurtasun eza, eta egoera emozionala,
ongizate fisikoa, heldutasun egokia edo neskato-mutikoen oinarrizko
eskubideak bermatzen ez dituen besteren bat

Erak: Babes neurriak hartzean, koordinazioan eta umearen eta familiaren
arretarako beharrezko diren ekipamenduetan,  azkartasun edo arintasunik
eza.

Kontuan hartu behar da:

● Tratu txar mota bat baino gehiago azaldu ohi da
batera.

● Maiz, abandonatze emozionala, gainontzeko tratu
txarrekin batera gertatu ohi da.



4
UMEEN TRATU TXAR ETA
ABANDONATZE EGOEREN

ADIERAZLEAK

Tratu txar fisikoa

Tratu txarra eta
abandonatze emoziala

Sexu-abusua

Zabarkeria
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UME-NERABEEN TRATU TXAR ETA
ABANDONATZE EGOEREN ADIERAZLEAK.4

Eremu pribatuan gertatzen dira tratu txar eta abandonatze egoerak.
Hori dela eta zaila da zuzen-zuzenean detektatzea.

Horregatik egoera horiek beren kanpo zeinuen bidez atzeman
beharrekoak dira.

Jarraian hainbat adierazle bilduko ditugu lehen zerrendatutako tratu
txar egoera honen berri izateko balio digutenak; adierazle horiek multzoka
antolatu ditugu hurrengo irizpideak jarraituz:

● Ezaugarri fisikoak.

● Ume-nerabeen jokabidearen ezaugarriak.

● Guraso/tutore/zaintzaileen jokabidearen ezaugarriak.

Hurrengo zerrenda ez da berez agortzen. Gainera adierazle bakarra
ez da nahikoa izaten tratu txarra dagoela esan ahal izateko. Hala ere,
adierazle baten errepikapenak, batzuen agerpenak edo lesio larriak azaltzeak
erne ipini behar dute edozein profesional.



· Haustura susmagarriak:
· espiralean, bularreko umeen hezur luzeetan
· era ezberdinetakoak

· Min errepikatuak
· Ubeldurak eta kolpeak:

· bizkarrean, ipurmasailean...
· orbaintze egoera diferenteetan

· Erredurak:
· zigarro edo puruenak
· sokenak
· oso definituak: parrillaz edo plantxaz egindakoak

· Garuneko lesioak edo hematoma subdurala
· Barneko organoen lesioak
· Ebakiak edo ziztadak

TRATU TXAR
FISIKOA

TRATU
TXARRA ETA

ABANDONATZE
EMOZIONALA

SEXU
ABUSUA

ARDURA-
GABEKERIA

Zaintzailearen
JOKABIDEA

· Helduekiko kontaktu fisikoa arbuiatzen du.
· Beldurtu egiten da beste ume batzuk negarrez

hasten direnean.
· Mugako jokaerak azaltzen ditu (agresibitatea edo

arbuioa).
· Gurasoei ikara die.
· Gurasoek jo egin dutela adierazten du.

· Umetan tratu txarrak pairatu zituen.
· Gehiegizko zigorrak ezartzen dizkio haurrari.
· Umearen lesioez ez du azalpenik ematen edo

azalpenak eskasak dira.
· Haurrarekiko iritzi txarra du. (gaiztoa, mustruoa

dela dio).
· Psikotikoa edo psikopata.
· Alkohola edo drogak hartzen ditu.
· Haurraren lesioa estali nahi du, edo ez du lesio

egilea nor den esan nahi.

· Zaila da adierazle fisiko zuzenak aurkitzea, hala ere,
haurraren eta zaintzaileen jokaeren bidez errazagoa
da antzematea.

· Pasiboa, adeitsuegia ematen du, ez da batere exigentea.
· Agresiboa, amorratua, eta zorrotzegia da.
· Helduarena egin ohi du (gurasoarena beste haurrekin)

edo, bestaldetik joera infantilak ditu: hatz lodia ahoan
sartzen du, enuresia.

· Garapen psikiko, fisiko eta intelektualaren atzerapena.
· Buru-hilketa saioak.

· Haurra erruduntzat hartzen du edota mesprezatu
egiten du.

· Hotza edo arbuiatzailea da.
· Ez da maitasuna emateko gai.
· Neba-arrebak desberdin tratatzen ditu.
· Ez da haurraren arazoez kezkatzen.
· Haurraren gainean eskakizun gehiegi ezartzen ditu.
· Haurraren edozein jokaera onartzen du, inolako

mugarik ezarri gabe.

· Ibiltzeko eta esertzeko zailtasunak.
· Barruko arropa urraturik, zikindurik edo odoleztaturik.
· Sexu-organoetako mina edo azkura.
· Bagina, kanpo genitaletan edo ipurdian ubeldurak,

urradurak edo odola.
· Gaixotasun benereoa du.
· Alua gorriturik edo hazita du.
· Giza hazia du ahoan, genitaletan edo arropan.
· Haurdun dago (batez ere nerabezaroaren hasieran).

· Lotsatia da eta arbuio jokaerak ditu, atzeratua edo
infantilegia ematen du.

· Harreman gutxi ditu gainontzeko haurrekin.
· Ihes egiten du edo ekintza deliktiboak burutzen ditu.
· Jokabide eta ezagupide sexual arraroak edo bere

adinari ez dagozkionak.
· Zaintzaileak eraso diola dio.

· Umearekiko babesleegia edo arduratsuegia.
· Umea, prostituziora edo harreman sexualak

izatera bultzatzen du.
· Sexu-abusuak pairatu zituen umetan.
· Ezkontidearekin arazoak ditu.
· Alkohol eta droga gehiegikeriak.
· Etxetik kanpo denbora gehiegi igarotzen du.

· Zikin ibiltzen da, higiene eskasarekin, gosez eta
desegoki jantzita.

· Umearenganako gainbegiratze falta, haurra zerbait
arriskutsua egiten ari denean edota denbora luzez
jaramonik egin gabe.

· Nekea edo apatia etengabe.
· Beharrezko zainketa medikorik gabe (zornea duten

zauriak…) eta ohiko araketa medikorik egin gabe.
· Lan-esplotazioa, haurra ez da eskolara joaten.
· Abandono egoera.

· Ekintza deliktiboetan parte hartzen du.
(bandalismoa, prostituzioa, drogak, alkohola etab.).

· Janaria eskatu edo lapurtu egiten du.
· Gutxitan joaten da eskolara.
· Ez duela inork zaintzen esaten du.

· Alkohol eta droga gehiegikeriak.
· Etxeko giroa kaotikoa da.
· Apatia eta ezgaitasun nabaria.
· Buru gaixatasunen bat du edota intelektual

maila baxua.
· Gaixotasun kronikoren bat du.
· Utzikeriaz jokatu zuten berarekin, haurra zenean.

TRATU TXAR
MOTA

Adierazle FISIKOAK
umearengan

Umearen JOKAERAREN
adierazleak
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Jaio aurreko arrisku adierazleen aurrean ere erne egon behar dugu:

· 1. Bisita mediku berantiarra.

· 5 kontrol baino gutxiago haurdunaldian

· Gizarte isolamendua

· Buruko gaixotasuna.

· Toxikomania

· Bikote heldugabea.

Askotan portaerazko adierazleak dira tratu txar ez larria detektatzeko
modu bakarra. Kasu honetan badaude adierazle ez zuzenak:

1.   Arrazoi jakinik gabeko garapen intelektualaren atzerapena.

2.  Hazkuntza berantiarra, errakitismoa, desnutrizioa, haur-oihaleko
 dermatitisa, zikinkeria.

3.  Portaera sexual nahastuak.

4.  Botagura eta bere adineko elikagaiak errefusatzea

5.  Txertoen eta oinarrizko osasun zainketarik eza.

6.  Gose handia, tristura, ikara, mututasuna, axolagabekeria, espresiorik
 gabeko aurpegia.

7.  Kanpo estimuluei erantzunik eza.

8.  Adiskideengandiko isolamendua eta axolagabekeria

9.  Helduenganako jarrera defentsiboa eta beldurtia.



5
HISTORIA KLINIKOA
MEDIKU TXOSTENA
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A  Ezaugarri zehatzak

Adierazleen bidez detektatutako kasu susmagarri baten aurrean gaudenean,
beharrezkoa da historia klinikoan ahalik eta daturik zehatzenak biltzea.

Funtsezkoa da historia klinikoa giro lagungarrian egitea; horregatik:

● Garrantzitsuak dira ume-nerabeekiko ixilpekotasuna eta
errespetua.

● Baloratu behar da, kasuaren ezaugarriak kontuan hartuta,
nor izango den egokiena historia egiteko.

● Komeni da profesional gehiegiren parte hartzea
saihestea, umearen trauma ez handitzearren (bereziki
sexu-abusua badago).

● Guraso/tutore/zaintzaileekiko zuhurtasuna eta
errespetua.

Kontuan izan behar dugu, arrisku guztiak aztertu ondoren, gure jarrerak
umearen ongibeharra lortzea bilatu behar duela; baina hori guztia, kasuaren
ikerkuntza eta familiaren errehabilitazioa posible egingo duen giroan egin
behar da.

Aurrekariak aztertzeko orduan, lehenagoko historia aztertu behar dugu;
horretarako umearen beste pediatrekin kontaktatu beharko litzateke
(Ospitaleko ingresuak, kontsulta medikoak, etab.).

Bortxaketa susmoen aurrean:

● Susmatzen den guztietan salaketa jarri.
● Goardiako auzitegiko medikoari adierazi.
● Miaketa bateratu bakarra egingo da (auzitegiko medikoa,

       ginekologo eta pediatraren artean).
● Biktima auzitegiko medikuak baino aztertu ez badu, analitika

       ospitalean egingo zaio.
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B  Mediku txostena

1. Datuak
Deiturak
Izena
Jaiotze data Afiliazioa
Helbidea

2. Aurrekari familiarrak
· Adina eta gaixotasunak:

· gurasoena
· neba-arrebena
· aiton-amonena

· Abortuak eta hildako seme-alabak
· Odolkidetasuna
· Azturak: tabakoa, drogak...
· Gizarte-eragileak: enplegua, etxeko giroa...

3. Aurrekari pertsonalak
· Haurdunaldia, erditzea, jaiotzeko pisua
· Jaioberriko periodoa
· Jasotako elikadura
· Garapen pondero-estaturala
· Garapen psikomotorea
· Txertoen egutegia
· Gaixotasun infekziosoak
· Liseriketa arazoak
· Arnas arazoak
· Arazo neurologikoak
· Arazo hematologikoak
· Gernu aparatuko arazoak
· O.R.L. arazoak
· Alergia ezagunak
· Ebakuntzak
· Haustura edo istripuak
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4. Miaketa

Pisua Altuera B. P.
P: P: P:
Bestelako parametro nutrizionalak:

· Higiene pertsonala

· Egoera fisiko orokorra

· Larruazaleko lesioak (tamaina, kolorea, tokia, etab. zehaztu)

· Burua

· Begiak

· O.R.L.

· Adenopatiak

· Bihotz-biriketako auskultazioa

· Abdomeneko miaketa

· Neuro-psikomotorea

· Genitala eta ondoeste-uzkia

· Gorputz adarrak eta bizkarrezurra

Umearen portaera miaketan zehar.
(Oharra: emaitzen normaltasuna edo normaltasun eza adierazi)

5. Ateratako datu osagarriak

· Erradiografiak
· Analisiak
· Argazkiak

Azterketa osagarriak
· Hematimetria eta Koagulazio P.
· Biokimika, P. Hepatikoak, CPK, metabolismo ferrikoa,
· Gernua eta sedimentua
· Rx: hezur luzeak, torax eta bizkarrezurra.
· Garuneko Ekografia, ahal bada, garuneko OTA beharrezkoa bada
· Abdomeneko Ekografia
· Begi hondoa
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· Hainbat kasutan botiken mailak

· Sexu abusuaren susmoa badago:

· 5 ccko bi tutu odol + DNA, auzitegi medikuarentzat

· Jariakinen laginak jaso

· Baginako kultiboa (neskatoei), ondoestekoa eta
  faringekoa (bi astera)

· Sexu bidez tansmititutako gaixotasunen serologia
  (B eta C Hepatitisa - GIB)

· Haurdunaldi testa (koitorik egon bada)

·  Osasun mentaleko taldearen ebaluazioa.
        Honetarako hurrengo protokoloa proposatzen dugu.



6
JOKABIDE PSIKOLOGIKO-

PSIATRIKOAREN PROTOKOLOA
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1. Aztergai den biztanleria

● Tratu txar fisikoa jaso dutenak

● Tratu txar sexuala jaso dutenak

● Ospitaleratzea behar duten kasu larriak.

● Aurrekari psikologiko eta psikiatrikodun haurrak

● Behin eta berriz gertatzen diren tratu txarrak

● Erakundeen eskariz

● Familian arrisku faktoreak daudenean

● Aurrekari psikiatrikoak gurasoengan

● Toxiko-abusu aurrekariak

● Egoera sozial kaltegarria

2. Txosten psiko-psikiatrikoaren edukia

A. Orokorrak

● Kontsultaren arrazoia

● Anamnesia pertsonala edo familiakoa

● Miaketa fisikoa eta psikodiagnostikoa

● Proba osagarriak

● Diagnostikoa, ohar terapeutikoa eta deribazio gunea

JOKABIDE PSIKO-PSIKIATRIKOAREN
PROTOKOLOA6



B. Zehatzak (familiakoengandik zuzenean jasotakoak)

● Umearen, gurasoen eta senitartekoen arlo kognitibo eta
emozionalaren maila ebolutiboa.

● Guraso eta neba-arreben izaera eta erantzukizuna

● Guraso eta neba-arrebekiko atxikimendu emozionala  eta
elkarrekintza kalitatea.

● Guraso eta arduradunen trebetasun orokorrak, sinesmenak,
aukerak eta diziplina.

● Ikasketetako laguntza maila, bai intentsitatean bai kalitatean.

C. Familiakoek onartutako edukiak

●  Aurrekari psikologiko-psikiatrikoak izatea.

●  Toxikoak hartzea, batzuetan neurriz kanpo

●  Estres egoerak familian

●  Ezkontide eta bikotekideen egoera

●  Aurretik ere tratu txar jokaerak

●  Epaitegietan aurrekariak.

D. Azken balorazioa

●  Tratu txarrek eragindako ondorioen azterketa.

●  Honelako gertaerak errepikatuko diren arriskua aztertzea.

●  Balizko neurri babesleen mesede ala kalteak aztertzea.
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Aurrerago aipatu dugun bezala, utzikeria edo tratu txarra susmatzean,
adin-txikikoa babesteko mekanismoak martxan jarri behar ditugu.

Gogoratu,  susmoa bera nahikoa dela jakinarazpena egiteko.

Jakinarazpena egitea edo beharrezkoak diren pausoak ematea
gomendatzen da ondorengo kasuak sortzen direnean:

1.  Behin behintzat, gutxienez adierazle fisiko bat agertu da
umearengan. Lesioak ez dute “azalpenik” bere ezaugarri eta
adineko umeengan (bai maiztasunagatik edo intentsitateagatik
harrigarriak direlako, bai umeak edota bere guraso edo
arduradunek emandako azalpenekin bat ez datozelako).

2.  Ez da umearengan adierazle fisiko argirik nabari baina ziur
dakigu honek aipatutako lesio fisikoren bat jaso duela beren
guraso edo tutoreek eragindako ekintzen ondorioz.

3.  Umeak ez du lesio fisikorik, baina argi dago guraso edo
arduradunek zigortu egiten dutela edo neurriz kanpoko
kolpeak ematen dizkiotela.

4.  Utzikeria fisikoa bere kronizitateak zehazten du. Aurrerago
aipatutako aurrekari bat edo hainbat aurrekari, behin eta
berriz agertzen direnean hartzen da zabarkeria fisikotzat.

5.  Tratu txar edo utzikeria emozionaltzat hartzeko bi baldintza
bete behar dira: aurrekari gisa agertzen den jokaeretariko
bat behin baino gehiagotan eta maiztasunez sortzen da.
Aurrekaria era nabarian agertzen da.

6.  Sexu-abusutzat hartzeko definizioan agertzen den egoeraren
bat gutxienez behin gertatu izana eskatzen da.

38
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Ganorazko informazioa biltzeko beharrezkoa da:

● Kasuarekin harremana duten pertsonak ezagutzea (adin-
txikikoa, familia, egilea, berriemailea…)

● Iragarritako egoera ezagutu eta zerikusia duten berezitasun
garrantzitsuenen berri izatea.

● Kasuaren larritasunaren hasierako ebaluaketa egin eta
jarraituko den prozesua zehaztea.

Ondoren, hainbat arazori aurre egiteko jarraitu beharko dugun bidea
ezagutzen lagunduko digun algoritmo bat aurkezten dugu, era berean,
JAKINAZPEN ORRI eredua eta gizarte zerbitzuetatik burutzen den Parte-
Hartze Prozesua, beti ere, Oinarrizko Gizarte Asegurantza eta Gizarte
Asegurantza Berezituari dagokiona bereiztuz.
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Ospitalea Epaitegia Ume, Gazte, Familia
eta Andrazkoen

Zerbitzua
(Bizkaiko

Foru Aldundia)

Oinarrizko Gizarte
Zerbitzua
(Udala)

TRATU TXARREN EDO BABES GABEKO
EGOEREN DETEKZIOA

6
5

3
2
1

Arriskuen balorazioa (larritasuna/urgentzia)

Berehalako interbenzioaren beharra

40

Oharra: Jakinarazpen orria kasua igortzen den toki guztietara bidali.
Ospitaletan eska dezakezuen ekintza pauta duzue.

(Erabili jakinarazpen orri berezia)

BAI EZ

Larritasun irizpideak:

Lesio fisiko garrantzitsuak, hausturak,
orbainak, erredurak, haginkadak.

Eragin psikiko garrantzitsuak umearengan.
Atzerapen ponderal argia.

Abandoko ezaugarri nabariak (garbitasun eza, jantziak, zainketak...)
Sexu-abusuak.

Etxean biolentzia giro argia.
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1. Berri-emailearen datuak

Izen-deiturak

Lantokia

Lanbidea / Kargua

Helbidea

Herria

Telefonoa Faxa

2. Adin-txikikoaren datuak

Izen-deiturak

Sexua               Adina      Jaiotze data

Helbidea

Herria Telefonoa

Bizikideak

3. Laguntzen dion pertsona

Izen-deiturak

Helbidea

Herria Telefonoa

JAKINARAZPEN ORRIA8 4. Azaldutako egoera

· Jakinarazpen hau sortu duen egoera:

· Adin-txikikoaren aurrekari fisikoak eta portaerazkoak:

· Aurrekari sozialak eta portaerazkoak familian:

· Beste informazio garrantzitsuren bat:

· Beste txosten edo dokumenturik gehitzen da:       Bai      Ez

Honengatik guztiagatik, haurrak tratu txarrak jaso dituen susmoa dago.

Data:

Sinadura:
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Umeen tratu txar eta eskubideei buruzko legeria oso zabala denez, eta
beraz, umearen babesari buruzko beste xedapen asko daudela ahaztu
gabe, bai nazioarte mailakoak, bai estatu zein autonomia mailakoak, ondoren
garrantzitsuentzat hartu direnak aipatuko ditugu:

A  Nazioarteko legeria

Nazio Batuen Biltzar Orokorrak 1989ko azaroaren 20an onartu eta
Espainiako Estatuak 1990eko azaroaren 30ean berretsitako Umearen
Eskubideen Konbentzioak, bere 19. artikuluan zera ebasten du, hots, Estatu
Partaideek dagozkien lege administratibo, sozial eta hezkuntzarekiko neurriak
hartuko dituztela, edozein biolentziatik, kalte edo abusu fisiko edo mentaletik
umea babesteko, berau guraso, tutore edo bere ardurapean duen beste
pertsonarekin dagoen bitartean.

B  Europako legeria

Europako Parlamentuak 1992ko ekainaren 8an hartutako A3-0172/92
erabakiak, Umearen Eskubideen Europar Kartan , 8.19. artikuluan aipatzen
du, partaide diren Estatuek babes berezia eman beharko dietela tortura,
tratu txar, ankerkeria edo esplotazioa jaso duten umeei, bai familiakoengandik
bai bere zaintzaren ardura dutenengandik. Honetaz gain, ume hauei haien
heziketa jarraitzea ziurtatu beharko diete eta gizarteratzeko tratamendu
egokia.

MARKO LEGALA9
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C  Estatuko legeria

●  Azaroaren 11ko 21/87 legeak, zeinek Kode Zibileko eta Prozedura
Zibileko Legeak hainbat artikulu aldatu zituen, adin-txikikoen babes
sistema berria ezarri zuen behin betiko. Erakunde Publikoen esku
uzten du zeregin hau, Autonomia Erkidegoek burutzen dutelarik,
Euskal Herrian izan ezik, bertan Foru Aldundiei dagokielarik.
Abandono kontzeptua babesgabetasun figurak ordezkatu zuen adin-
txikikoen tutela onarpena baimenduz. Adopzioa familiako elementu
integratzaile gisa txertatu zuen, eta harrera familia konfigurazioa adin-
txikikoa babesteko erakunde berri gisa.

●  Urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak, adin-txikikoari Babes
Juridikoa, Kode Zibilaren Aldaketa Partziala  eta Prozedura Zibileko
Legea barne dituenak, osotu eta berritu egiten du 21/1987 Legea,
Botere Publiko guztiak, adin-txikikoekin harreman zuzena duten
erakundeak, gurasoak, senitartekoak eta herritarrak oro, barne hartzen
dituen marko juridiko zabala eraikiz,

Legeak  bere 13. eta 14. artikuluetan xedatzen du, edozein pertsona
eta agintarik, eta bereziki bere lanbideagatik edo betebeharragatik,
egoera arriskua edo adin-txikikoaren balizko babesgabetasuna
aurreikusiz gero, agintariei edo agenterik hurbilenei jakinaraziko diela,
beti ere, behar duen berehalako laguntza emanez. Agintariek eta
zerbitzu publikoek, edozein adin-txikikok behar duen berehalako
arreta emateko obligazioa du, bere egitekoa balitz parte hartuz,
edota dagokion erakundeari jakinaraziz, era berean adin-txikikoaren
ordezkari legalei gertakarien berri emango zaie, edota beharrezkoa
denean, Ministerio Fiskalari.
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Erruduna biktimarengana hurbiltzea debekatzea.

1Adin-txikikoen kontrako  delituak agintzea.

Balizko erditzea, aitatasun aldatzea, adin-txikikoaren egoera
edo baldintza.

Zaintza  betebeharrak haustea eta  etxea, familia eta umeak
abandonatzea.

Adin-txikiko seme-alaben pentsioak ez ordaintzea.

Adin-txikikoen esplotazioa eta eskaletza.

Lesioen artikuluetan araututako tratu txarrak eta konkretuki
12 urtetik beherakoei eragindakoak.

Ohiko tratu txarrak

Adin-txikikoen bizitza edo osotasun fisikoaren aurkako
delituak, hilketa edo erailketa kasu.

Guraso eta tutoreen aldetik bere betebeharren gabezia
tratu txarren bidez.

Adin-txikikoekiko erabaki-haustea.

Sexu askatasuna babesten duten tipo penalak.

Sexu-abusuak eta sexu-erasoak.

Prostituzioari dagozkion erakuskeria edo exhibizionismoa
eta probokazio sexuala.

Biktimak adin-txikikoak izatean, Ministerio Fiskalaren esku
uzten da kasu askotan delitu hauetan jardutea, zigor-
neurriak ezartzea, eta guraso-agintea, babesa edo tutoretza
gabetzea.

ARTIKULUA TIPO PENAL APLIKAGARRIAK
KODIGO PENALA L.O. 10/95. L.O. 11/99. L.O. 14/99
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GIZARTE ZERBITZUETATIK
ESKU-HARTZE PROZESUA10

Gaur egungo sistema juridikoak gurasoen esku uzten du adin-txikikoen
zaintza fisikoa eta morala eta berau familiaren eskema barruan egiten du.
Kode zibileko 156. eta 157. ar tikuluek aitari eta amari ematen diote
emantzipatu gabeko seme-alaben guraso-agintea, edo berdin dena, seme-
alabak zaintzeko ardura, eurekin izatea, elikatzea, heztea, formazio integrala
ematea, eta seme-alabak ordezkatu eta euren ondasunak administratzea.

Gurasoek, kanpoan direlako, gaitasunik ezagatik, jarrera desegokiagatik
edo ezintasunagatik betebehar hauek dagokien bezala betetzerik ez
dutenean, ordenamendu juridikoak, egoera berezi hauek adin-txikikoengan
sor ditzaketen ondorio txarrak ekiditeko, erakunde batzuk aurreikusten
ditu.

Babes hau, prebentzio eta arrisku egoera saihestuz ematen da,
beharrezkoak diren zerbitzu egokiak eskura jarriz, zaintza ziurtatuz, eta
babesik gabeko kasuetan, tutoretza legearen esku utziz. Era berean ahalegina
egin behar da gurasoek, tutoreek eta zaintzaileek beren erantzukizunak
era egokian gara ditzaten, adin-txikikoarengan eragina duten alor guztietara
sarrera erraztuz.

Azaroaren 11ko 21/1987 Legeak, Kode Zibileko zenbait artikulu aldatzen
dituenak, Prozedura Zibileko legeak adopzio arloan duen erantzukizuna
Erakunde Publikoen esku uzten du (lehen, Adin-txikikoen Babes Auzitegiaren
esku zegoen).
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· Arrisku egoerak

Adin-txikikoa babesik gabeko egoeran dagoela jakin bezain laster,
Erakunde Publikoak parte hartuko du berau babesteko, egoera larria izanez
gero, adin-txikikoa atoan aterako du bizi den lekutik eta bere zaintzaz
arduratuko da. Hala ere, beste zenbait kasutan erakunde publikoak adin-
txikikoa babestuko du, egoerak arriskutsutzat hartzen direnean baina, neurri
hain gogorra hartu barik. Urtarrilaren 15eko 1/96 Lege Organikoko
17. artikuluak, Adin-txikikoaren Babes Juridikoa, Kode Zibilaren aldaketa
partziala, eta Adin-txikikoen Prozedura Zibileko legeak  berauek aipatzen
ditu esanez: “Adin-txikikoaren garapen pertsonala eta giza garapena eragozten
duten edozein arrisku egoeratan, legeak agindutako tutela bereganatzerik
behar ez dutenean, botere publikoen jokabideak, dagozkion eskubideak bermatu
beharko ditu eta arrisku faktoreak gutxitzera joko du, aurkitzen den egoera
pertsonalak eta gizarte eragina duten eta adin-txikikoa eta familia babestuko
duten faktoreak sustatuz”.

“Behin arrisku egoera hautemanez gero, adin txikikoen babesean eskuduna
den erakunde publikoak, berau gutxitzeko jokabide egokiak martxan jarri
beharko ditu, eta era berean adin-txikikoak familian duen bilakaeraren jarraipena
egingo du”.

Arrisku eta babesik ezaren artean legeak egiten dituen bereizketa
hauek, administrazioaren eskuartzea konpondu nahi duen arazoaren
neurrikoa izatera behartzen du, hots, medio gabeziak edo higienerik ezak
sortutako behin-behineko egoera bat konpontzeko ez da beharrezkoa
adin-txikikoa bere familiatik ateratzea, laguntza -teknikoa edo ekonomikoa-
emanez konpon baitaiteke.

Gaur egun Bizkaiko Giza Zerbitzuak antolatzean, arrisku kasuak eta
babesik eza larriak ez direnetan, hau da, eskuhartze berezitua behar ez
dutenetan, Oinarrizko Giza Zerbitzuen esku geratuko dira, kasu larriagoak
eta konplexuagoak ordea, eskuhartze berezitua behar dutenak, edota umea
bere familiatik behin-behineko edo behin-betiko banatu behar denean,
Zerbitzu Berezituen esku egongo da.



Umearen babesik eza arin edo moderatu gisa har daiteke (a) umeari
ez zaio kalterik egin, ez maila fisikoan, ez psikologikoan, kognitiboan edota
giza maila, edo kalteren bat egin bazaio, berau ez da esanguratsua edo (b)
kalte txikiren bat sortu zaio aurrerago aipatutako arloetan, baina umearen
garapena ez dago arriskuan eta ez du inolako tratamendu berezi urgenterik
behar.

Umearen babesik eza larri gisa har daiteke umeari kalterik egin
zaionean, bai maila fisikoan, bai psikologikoan, kognitiboan edota giza maila,
edo kalteren bat egin bazaio, eta ondorio gisa  umearen garapena arriskuan
dagoenean edo nolabaiteko  tratamendu berezi eta urgentea  behar
duenean.

· Zaintza

Gure ordenamenduan 21/87 Legearen bidez ezarria, zaintza
administratiboa eskubide zibilez dagokion erakundearen esku dago, bere
bidez Erakunde Publikoak, Bizkaian Bizkaiko Foru Aldundiak, adin-txikikoaren
zaintza eta kustodia bere gain hartzen ditu aldi baterako.

Zaintza onartzen da:

· Guraso eta tutoreek eskatzen dutenean, adin-txikikoa zaindu
ezina argudiatuz arazo larriengatik eta aldi baterako.

· Epaileak erabakitzen duenean (ezkontideen banaketa, dibortzio
edo baliogabetasun tramite garaian edota adin-txikikoaren
babes arrunta erabaki gabe dagoenean, adin-txikikoaren
mesedetan) .

· Adin txikikoa babesik gabe dagoela antzematen denean zaintza
edo laguntza emango zaio.

Zaintzak esan nahi du, bere gain hartzen duenarentzat, adin txikikoaz
arduratzea, laguntza ematea, elikatzea eta formazio osoa edo integrala
ematea.
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Tutoretza kasuetan izan ezik, ez du guraso-agintean inolako eraginik,
zeren eta berau umearen gurasoen esku dago, Erakunde Publikoak eduki
pertsonalaren ardura besterik ez duelarik.

Zaintzaren titularra den Foru Aldundiak delega dezake Zentroko
zuzendariarengan edota adin-txikikoa dagoen barnetegikoengan, edota
hartzaile den familiako pertsona edo pertsonengan eta Ministerio Fiskalaren
jagoletzapean.

· Babesa

Foru Aldundiak tutela administratiboa bere gain hartzera legitimatzen
duen elementu garrantzitsua eta beharrezko oinarria, adin-txikikoaren
babesik ezaren aurretiko aitorpena  da. Kode  Zibilaren  172.2 artikuluak
babesik gabeko egoeratzat hartzen du "egitez sortzen dena, adin-txikikoen
zaintzarako legeek ezarritako babes neurriak betetzen ez direnean, ezin
direnean bete, edo behar bezala betetzen ez direnean,  hauek beharrizan
moral eta material gabe geratzen direnean”.

Babesik ezaren deklarazioaren ondorioak honako hauek dira:

· Foru Aldundiarentzat: Legeak adierazita eta atoan, adin-
txikikoaren tutela bere gain hartzen du, dagozkion funtzio
guztiak aurrera eramanez, bai per tsonarenak, bai bere
ondasunenak.

· Adin-txikikoarentzat: bere guraso biologikoekin edo zaintzaileekin
bizitzeari utziko dio eta bereziki prestatutako barnetegi batera
joango da edota hartuko duen familia baten esku utziko da.

· Guraso biologikoentzat: guraso-agintea edo ohiko tutela
baliogabetzen da. Adin-txikikoaren egoeraren berri izateko
eskubidea dute, baldin eta, epaileak honelakoak debekatuz,
kontrako erabakirik hartu ez badu. Bestalde,  ezingo da arrazoi
bidezkorik gabe, umeak hurbileko beste senideekin duen
harreman pertsonala eragotzi.
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· Esku-hartze prozesua

Umearen babesik gabeko eta tratu txar egoeren aurrean hartzen den
jarrera ez da puntuala izaten, baizik eta luzaroan ematen den prozesua
izaten da, bertan helburuetan, eginbeharretan eta erabakietan une bereziak
sortzen dira. Gehienetan, eta alde txikiak egon daitezkeen arren, umearen
babesean lan egiten duten profesionalek ondorengo estadio edo faseak
xedatzen dituzte esku-hartze prozesuan:

IV.  Aldez aurreko ikerketa

1.  Egoera eta adierazle susmagarrien presentzia kontrastatzea.
2.  Umearen premia larrien estaldura.
3.  Familiaren premia larrien estaldura.

II.  Berri ematea

1. Egoera susmagarrien berri ematea eskudun agintariei.

III.  Harrera

1.  Berri-emaile guztiei berehalako arreta.
2.  Gutxieneko datuak lortzea.
3.  Egoeraren larritasuna eta lehen bisitaren urgentzia erabakitzea.

I.  Antzematea

1.  Egoera susmagarriak antzematea.
2.  Egoera susmagarrien berri ematea.

ESKU-HARTZE PROZESUAREN FASEAK
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V.  Ebaluaketa

1. Umeak une honetan  izan ditzakeen kalteak, eta etorkizunean
aurreikusten diren arriskuak aztertzea.

2. Premiak, motibazioa eta familiaren potentzialtasuna, heziketa
testuinguru gisa, sakonki ezagutzea.

3. Umearen premia bereziak eta potentzialtasunak ezagutzea, bere
familiaren gaitasun hezitzailearen testuinguruan.

4. Alternatiben eta kasuaren programazioaren balorazioa.

Esku-hartze prozesuan partehartze eskema honek aldaketak izan ditzake,
adibidez: Lehen pauso gisa, adin-txikikoak jasotako kaltearen larritasunak
eta sakontasunak babesa bermatuko duen neurriak hartzera bultzatzen
gaituztenean, beharrezko diren kasuan kasuko ikerketak, ondoren egiteko
utziz.

VI.  Plana erabakitzea

1. Helburuak eta emango diren pausoak erabakitzea.

VII.  Partehartze eta jarraipena

1. Planaren aplikazioa: · Irakaslea
· Pediatra

VIII.  Rebisioa

1.  Kasuaren planean aldaketen premia aztertzea.
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Umearen oinarrizko gizarte zerbitzuen eskuduntza babesik
gabeko kasuen ikerketa eta ebaluaketan.

Umearen babesik gabeko ikerketa eta ebaluaketa kasuak bideratzea
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen zeregina da, zeren eta hauek baitira umearen
Babes Sisteman sartzeko bidea. Gaur egungo zerbitzuen antolaketa, babesik
gabeko egoera sortzen dela susmatzen duen edozein pertsonari eta
erakunderenganaino hedatzen da eta hauek Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei
iragarri behar diete, (a) hauek baitira babesgabetasuna sortzen dela
konfirmatuko dutenak, (b) larritasuna zehaztuko dute, hau da umeengan
sortzen ari den edo sor daitekeen kaltea (c) kasuaren pronostikoa zehaztuko
dute egoera konpontzeko aukeren inguruan eta (e) familiak edota umeak
eskatutako errekurtsoak baloratuko dira. Horretarako Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuek informazio bilketa eta ikerketa indibidualizatua eta sakona
daramate aurrera, Ikerketa/Ebaluaketa izena daramana.

Zerbitzu Bereziei dagokie Ikerketa/ebaluaketa burutzea umeen babesik
gabeko kasuetan, bai Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek bidalitakoetan, bai
beste bideetatik heldutakoetan, zeinetan baloratu den babes urgentearen
beharra eta Fiskaltza/Epaitegiak bidaliak Ikerketa/Ebaluaketa burutzea
eskatuz edota kasuan eskuhartuz.

OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN
ETA UME ZERBITZUEN KONPETENTZIAK11
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