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4. ERANSKINA
INDARKERIA SEXISTAREN BIKTIMENTZAKO
BALIABIDEAK ETA LAGUNTZAK

BALIABIDEAK
Genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko gizarte-zerbitzuen eremuan
dauden prestazio eta zerbitzuen multzoa Gizarte Zerbitzuen Zorro
orokorrean deskribatutakoa da (martxoaren 20ko 30/2019 Foru Dekretua):



Informazioa: INAI/NBIk berdintasunaren eta emakumeen aurkako
indarkeriaren arloan lan egiten duten baliabide, laguntza eta
erakundeei buruzko informazioa eskaintzen du.
Informazio gehiago nahi izanez gero, deitu 848 42 15 77 telefonora
edo bidali mezu elektroniko bat violenciainai@navarra.es helbidera.



Harrera-baliabideak: genero-indarkeriako egoeran dauden eta
ohiko bizilekua utzi behar duten emakumeak babesteko eta artatzeko,
harrera-baliabideak daude (larrialdi-zentroa, harrera-etxea eta
tutoretzapeko pisuak), eta, bertan, harreraz gain, laguntza eta
banakako jarraipena ematen zaie, beren egoera pertsonala
normalizatzeko.



Emakumeei laguntza juridikoa emateko zerbitzua (SAM):
genero-indarkeriagatiko salaketak jartzean eta ondorengo prozesu
judizial osoan laguntza juridikoa ematen duen zerbitzua da. Halaber,
emakumeei aholkularitza ematen die eragiten dioten lege-gaiei buruz
(indarkeria, lan-eskubideak, familia-eskubideak, etab.). SAM-i
buruzko informazio gehiago.



Genero Indarkeriaren Biktimei Arreta Integrala Emateko
Taldeak (EAIVS): 4 talde daude Lizarrako, Tafallako, Tuterako eta
Iruñerriko
Iparraldeko
Gizarte
Zerbitzuen
Eremuetan,
emakumearenganako indarkeriaren biktimei arreta soziala,
psikologikoa eta juridikoa ematen dietenak, eta Iruñeko Udaleko
Emakumeei Arreta Emateko Zerbitzua, Iruñeko emakumeei arreta
ematen diena. Informazio gehiago arreta integraleko taldeei buruz
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Delituaren biktimei laguntzeko bulegoa: delituen biktimei arreta
juridikoa, soziala eta psikologikoa eskaintzen die. Zerbitzu honi
buruzko informazio gehiago



Etxebizitza eskuratzea: genero-indarkeriaren biktimek etxebizitza
duin bat eskuratzeko dituzten zailtasun bereziei aurre egiteko,
etxebizitza publikoen sustapenetan erreserba espezifikoen bidez
egoera hori egiaztatu nahi da. Erreserba hori eskuratu ahal izateko
genero-indarkeriaren biktima gisa egiaztatzea Berdintasunerako
Nafarroako Institutuan izapidetzen da.



Prostituzio-egoeran
dauden
emakumeentzako
doako
baliabideak: prostituzio-egoeran dauden eta/edo prostituzioa uztea
planteatzen duten emakumeentzako informazio, laguntza eta arreta
baliabideak dira. Prostituzio egoeran dauden emakumeentzako
baliabideak



Informazioa sexu-esplotazioa xede duten emakumeei buruz:
askotan zaila da emakumeen aurkako indarkeriaren adierazpen hori
identifikatzea. Informazio-orri honek haien aitorpena eta biktimen
eskubideak errazten ditu. Sexu-esplotaziorako emakumeen
salerosketari buruzko informazioa



Erasotzaileen terapia: genero-indarkeria, etxeko indarkeria eta/edo
sexu-erasoak egiten dituzten pertsonen berreziketa eta
errehabilitazioa bilatzen du. Erasotzaileentzako terapiari buruzko
informazio gehiago
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LAGUNTZAK
Genero-indarkeriaren ondorioz pertsona batzuek bizi duten egoera
ekonomiko zailari aurre egiteko, laguntza ekonomikoak kudeatzen dira:




Larrialdia: genero-indarkeriaren biktima diren eta arrisku pertsonal
larriko egoeragatik ohiko bizilekua utzi behar duten emakumeei
eskaintzen zaie, eta ez dute baliabide ekonomikorik unean uneko
oinarrizko
premiei
aurre
egiteko.
Genero-indarkeriaren
biktimentzako gizarte-larrialdietarako laguntzak.
Genero-indarkeriaren biktimentzako laguntzak, baliabide
ekonomiko nahikorik ez dutela eta enplegua lortzeko zailtasun
bereziak dituztela egiaztatzen dutenak: genero-indarkeriaren
biktimek, indarrean dauden babes-neurriak beren alde badituzte,
laneratzea eragozten duten zailtasunei aurre egiteko baliabide
ekonomikoak eta denbora izan dezaten. Baliabide ekonomiko
nahikorik ez dutela eta enplegua lortzeko zailtasun bereziak dituztela
egiaztatzen duten genero-indarkeriaren biktimentzako laguntza.
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