
ARARTEKOAREN JARDUERAK COVID-19AREN KRISIALDIAN 

 

 

COVID-19aren krisia dela eta, Manuel Lezertua arartekoak kexa eta kontsulta ugari 

jaso ditu. Herritarrek zenbait gai azaldu dituzte posta elektronikoz 

(arartekoa@ararteko.eus) edo telefonoz (945 135 118). egoera honetan pairatzen ari 

diren arazoak, administrazio publikoak koronabirusaren pandemiaren inguruan 

burutzen ari diren jarduerak, eta alarma-egoera ezarriz onartu diren neurriak 

norainokoak diren. 

 

Honatx Arartekoaren jarduera batzuk: 

 

 

Osasuna 

 

COVID-19ak sortutako osasun-krisia kudeatzeko asmoz alarma-egoera adierazi 

zenetik, Arartekoa kezkatuta egon da, herritarrekin batera, euskal osasun-sistemak 

egoera horri aurre egiteko moduaz. 

 

Osasun arloko profesionalek ekipamendurik ez izatearen arazoa eta diagnostikoa 

egiteko probarik ez egitea izan dira gehien azaldu dituzten gaiak alarma-egoera 

adierazi zenetik erakunde honetara jo duten pertsonek. Arartekoak izan du arduradun 

publikoek egindako adierazpenen berri, zeintzuek behin eta berriz adierazi baitute 

mota guztietako ekimenak burutzen ari direla bi arazo horiek konpontzeko. Hala ere, 

Arartekoari beharrezkoa iruditu zaio galdetzea euskal osasun-administrazioak zer 

aurreikuspen dituen bi gai horiei buruz. 

 

Osasun arloko profesionalek eta beren familiek azaldutako beste gai bat hauxe da: 

kezkatuta daudela profesional horiek beren familiekin bizitzeak dakarren arriskuagatik; 

badirudi arazo hori behar bezala bideratu dela, ostatuak eskainiz, hala nahi duten 

osasun-langileek beren etxeetara nahitaez joan beharrik ez izateko. 

 

Era berean, Arartekoak Osakidetzari jakinarazi dio zer egoeratan dauden patologia 

larriak dituzten pertsonak, COVID-19ak eragindakoez bestelakoak, izan ere, pandemia 

dela eta hartutako neurrien ondorioz, arriskuan ikusten dute beren tratamenduen 

jarraitutasuna. 

 

 

Pertsona adintsuak eta mendekotasuna dutenak 

 

Pertsona adintsuek eta mendekotasuna dutenek beti izan dute Arartekoaren 

lehentasunezko arreta, are gehiago COVID-19aren pandemiaren ondorioz nozitzen ari 

garen osasun-krisialdian, haiei gogor eragiten ari zaie eta. 

 

Horien guztien artean, egoitzetan bizi diren pertsonak, gehienak II. eta III. mendetasun 

mailak onartuak dituztenak dira, ziur aski, kalteberenak. Arrisku maila horrekin bat 
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etorriz, egoitza-zerbitzuak kudeatzeaz arduratzen direnek itxialdi-maila zorrotzak ezarri 

behar izan dituzte zentro horietako egoiliarrentzat, beraien logeletan bakartu behar 

izan dituzte, eta zentroekin lotura profesionala ez duten bisitak murriztu. Hartu diren 

neurri berezi guztiak gorabehera, ez da neurri handian saihesterik izan COVID-19aren 

eragina egoitzetan eta laguntza-zentroetan, eta gauza bera gertatu da, oro har, 

gizarteko biztanle-talde horretan. 

 

Gertakari horien aurrean, Arartekoa etengabe aztertzen saiatu da baliabide 

horietako egoeraren bilakaera, egoiliarrak beren senideekin errazago komunikatzeko 

zer neurri hartzen aritu diren jakiteko, baita ere zer protokolo erabili diren senideei 

koronabirusak jotako pertsonen egoera zehatzaren berri. Egoiliarren eta egoitzetako 

langileen artean koronabirusaren probak egin ote diren ere galdetu dugu, eta 

bakartzeko zer neurri finkatu diren kutsatutako egoiliarrei dagokienez. 

 

Pertsona batek bere haserrea erakutsi zion Arartekoari, bere ama eta hura zegoen 

egoitzako gainontzeko erabiltzaileak derrigor beste herri bateko egoitza batera aldatu 

behar zituztela agindu zietelako, ordu gutxien buruan. Gainera, nahigabetuta zegoela 

adierazi zuen, lekuz aldatu ostean bere ama zer egoeratan zegoen ez zekielako. 

 

Adinekoen egoitzetan koronabirusagatik hildako lagunen kopurua kontuan hartuta, 

dezente areagotu da arrisku-talde horren segurtasunagatiko kezka eta, horren 

ondorioz, neurri zorrotz batzuk hartu ziren. Hori jakinda ere, erakunde honek jarduera 

bat hasi du, Osakidetzak lekualdatze hori nola egin zuen galdetzeko. 

 

Orobat, beren etxeetan bizi diren pertsona edadetuen egoera ere kezkagarria da 

Arartekoarentzat eta, bereziki, adieraz dezakegu hainbat esku-hartze egin ditugula 

honako hau jakiteko: udalek zer protokolo dituzten eta jarduteko zer jarraibide 

erabiltzen ari diren etxeko laguntza-zerbitzua ematen duten enpresei dagokienez, baita 

babesteko materialari dagokionez ere (zerbitzu hori ematen dutenentzat eta laguntza-

sare horren erabiltzaileentzat berentzat). 

 

 

Gizarteratzea eta etxegabeak 

 

Arartekoa une honetan bideratzen ari den espedienteetako askok zerikusia dute diru-

sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria ukatu, eten edo 

amaitzearekin, edo gizarte-larrialdietarako laguntzak ukatzearekin. Espediente horiek 

gizarteko pertsona kalteberenei dagozkie, eta COVID-19ak sortutako osasun-

krisialdiaren aurretik ere nekez egin ziezaieketen aurre beraien oinarrizko beharrei. 

 

Pertsona horiek, sarritan, gabezia pertsonalak dituzte, ez daukate gailu elektronikorik 

edo komunikazio elektronikorako gaitasunik. Kasu askotan, prestazio ekonomikoak 

jasotzeko edo mantentzeko beharrezkoak ziren agiriak aurkeztea besterik ez zitzaien 

falta. Lanbideren bulegoetan eta udalen gizarte-zerbitzuetan aurrez aurreko arreta 

etetea eragina izaten ari da biztanle kalteberenengan, horiek zuzenean bulegoetara 

joaten baitziren eta ez baitaukate ez informatika-trebetasunik, ez gailu elektronikorik. 



Euskal administrazio publikoek azkar abiarazi dituzten neurrietan, kontuan hartu 

beharko litzateke arazo larri hori, zeinak agerian jartzen baitu arrakala digitala 

dagoela egoerarik txarrenean bizi diren biztanle geruzetan, eta etorkinei ere eragiten 

diela, horiek, gainera, hizkuntza arazoak ere badituztelako. 

 

Arartekoa arazo hori nabarmentzen ari da izapidetzen ari den kexa-espedienteetan eta 

jasotzen ari den kexa-espediente berrietan. Udal batzuek malgutu egin dute agiri 

batzuk aurkezteko betebeharra, laguntza edo zerbitzu jakin batzuk jaso ahal izateko. 

Oso ontzat jotzen dugu jokaera hori. 

 

Hori guztia kontuan hartuta, Arartekoak ofiziozko espediente bat hasi du. Bertan, 

Lanbideri proposatu dio malgutu dezala pertsonek DSBE/EPO jaso edo 

mantentzeko zenbait agiri aurkezteko betebeharra, batez ere une honetan zin 

direlako lortu edo jakinarazi, eta, horrela, gizarte-beharrei erantzutea lehenetsi dezala. 

 

Era berean, beste udal zerbitzu batzuk egiten ari diren moduan, Arartekoa Enplegu eta 

Gizarte Politiketako Sailari jakinarazten ari zaio Lanbiderekin komunikatzeko zer-

nolako arazoak izaten ari diren Arartekora jo duten kexagileek, arazo hori konpontzen 

laguntzeko. 

 

Kexa-espediente berrietan agerian jartzen da pertsonarik kalteberenak kezkatuta 

daudela oinarri-oinarrizko beharrei aurre egiteko diru-sarrerarik ez daukatelako. Udalen 

gizarte-zerbitzuak ahalegin handia egiten ari dira, baina pertsona askok eta askok 

kezka agertu dute erantzuna atzeratzen delako edo aurreikusitako laguntzak 

garaiz jasoko ez dituzten beldur direlako, eta azaleratzen ari diren arazo batzuk 

azpimarratu dituzte: adibidez, eskatzen zaizkien agiriak, eta administrazio 

publiko ezberdinek (udalak, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Etxebizitza Saila 

edo Estatuko Administrazio Orokorra) kudeatzen dituzten prestazio ekonomiko eta 

laguntzen arteko bateragarritasuna. 

 

Etxegabeak gizarte-larrialdiko gizarte-zerbitzuek artatzen dituzte, udalek azkar eta 

dedikazio aipagarriaz abiarazi dituzten baliabideen bitartez. Lurralde batzuetan elkarlan 

bikainean ari dira gizarte-erakundeekin eta boluntarioekin. Gaitutako zentroetan 

sartzerik ez duten pertsona batzuen kexak jaso ditugu, portaera-arazoengatik haietatik 

kanporatu dituztelako edo toki baten zain daudelako. 

 

COVID-19aren progresioa dela eta, osasun-krisiari aurre egiteko osasun-eskakizunak 

bete daitezen, neurri bereziak hartu beharra dago gizarte-zerbitzuetan. Ez da erraza 

neurri horiek gauzatzea, baina funtsezkoak dira, pertsonarik kalteberenak beharrezko 

arretarik gabe gera ez daitezen. Izan ere, kasu askotan, elikagaiak eta oinarrizko 

higienea eskuratzeaz ari gara. Gogoan izan behar da, garrantzitsua baita, etxegabeek 

ere oraingo egoerara moldatu behar izan dutela. 

 

Kontuan hartu behar da Gobernuak proposatu dituen neurriek herritar guztien jarrera 

eta arreta arduratsua eskatzen badute, neurri horien eragina are larriagoa dela 

pertsonarik kalteberenengan, izan ere, murrizketa horiek bizi dituzten gainontzeko 



arazoei gehitzen zaizkie. Horregatik, herritarrek eta administrazio publikoek nolabait 

ulertu behar dituzte portaera jakin batzuk, urteetan jasandako arazo, sufrimendu eta 

bizi-estutasunak pilatzearen ondorio baitira. 

 

 

Haurrak eta nerabeak 

 

Haurren eskubideen arloan, alarma-egoeraren adierazpenean adin txikikoentzat 

agindu den itxialdi zorrotza da kexa gehien sortarazi dituen gaia. Asteak igaro ahala, 

gero eta ahots gehiagok eskatzen zioten Arartekoari agintariekin bitartekaritza-lanak 

egin zitzala, haurrak kalera atera ahal izatea errazteko, babesteko neurri egokiekin. 

 

Gai horren gaineko kexarik jaso ez dugun arren, Arartekoak, bere kabuz, ez dio begirik 

kendu babesik gabe eta egoitzetan hartuta dauden neska-mutilen eta nerabeen 

egoerari. Gainera, beren etxeetan tratu txarrak edo abusuak jasaten ari litezkeen 

haurren kontsultak eta laguntza-eskaerak errazteko zer neurri hartu diren galdetu du. 

Azkenik, iradoki du arduradun politikoak zuzenean haurrekin harremanetan jar 

daitezen, hizkuntza ulergarrian argibideak emateko, umeen iritzia aditzeko eta eskerrak 

emateko, beraien ahaleginagatik eta biztanleria osoaren ongizatearekin erakusten ari 

diren konpromisoarengatik. 

 

 

Hezkuntza 

 

Hezkuntza arloan, nabarmentzekoa da zenbait elkartek azaldu duten kexa, kezkatuta 

baitaude eskolako jantoki zerbitzua eteteak egoerarik txarrenean bizi diren 

familiengan izan ditzakeen ondorioengatik. 

 

Adierazi behar da hezkuntza-agintariak gai horrekiko sentikortasun berezia erakutsi 

dutela, izan ere, bizkortu egin dute beken deialdiaren tramitazioa. Horrela, ikastetxeei 

beharrezko jarraibideak eman ondoren (batzuetan, ikastetxeek zuzenean jasotzen 

baitituzte laguntzak, familiei jantoki-kuotak ordaintzea ez eskatzeko jokaera finkatuta 

dagoelako), familien eskura jarri ahal izan dituzte jantoki-zerbitzuagatik jasotzeko 

eskubidea duten diru-laguntzak, nahiz eta zerbitzu hori etenda egon. Horri esker, 

neska-mutiko horien elikadura bermatuko da. 

 

Halaber, herritarrek Arartekoari adierazi diotenez, kezkatuta daude ikastetxeak ixteak 

ikasleen artean sor ditzakeen desberdintasunengatik, izan ere, denek ez daukate 

ziurtatuta hezkuntza-edukietarako sarbidea. Eduki horiek, dagozkion laguntzekin 

batera, Internet bidez telematikoki eskuratzen saiatzen ari dira. 

 

Arartekoak badaki sail hori zenbait neurri hartzen ari dela ikasle guztiek beharrezko 

baliabideak eta gailuak izan ditzaten errazteko. 

 

Horren haritik, Eusko Legebiltzarrak berak Eusko Jaurlaritzari eskatu zion berehala ase 

zitzala ekiporik eta konektatzeko ahalmenik ez duten familien beharrak, beraien seme-



alabek itxialdian heziketa beraien etxeetan jasotzen jarraitu ahal izan dezaten. Agiri 

horretan, Hezkuntza Sailari eskatzen zaio ikastetxeak udal zerbitzuekin koordina 

ditzala, osasun-krisiak “larriagotu lezakeen edozein familia-egoera” antzemateko. 

 

Arrakala digital hori sakon hausnartu behar da, lehen alarma-une hau igaro eta gero. 

 

2020. urterako iragarri zen Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako lan-

eskaintza publikoa (LEP) ardura zaien herritarren kexak ere jaso ditu Arartekoak. 

Ezagutzera eman denez, datorren ekainean egitekoak ziren probak atzeratzea erabaki 

du Hezkuntza Sailak, eta oraindik ez du zehaztu horretarako datarik. Erakunde honek 

ulertzen du sail horrek data berria irakaskuntza-sektoreko sindikatuen ordezkariekin 

adostu nahi izatea; hala ere, komenigarria litzateke ahalik eta lasterren hartzea data 

berria jartzeko erabakia, beste autonomia erkidego batzuek egin duten bezala, 

ziurgabetasun handiagorik ez sortzeko. 

 

 

Segurtasuna 

 

Jaso ditugun zenbait kexatan salatu da Ertzaintzak eta udaltzaingoek indarra 

neurriz gain eta justifikaziorik gabe erabili dutela kalean. Salatutako kasu batean, 

gizarte-bazterketako egoera larrian eta muturreko kalteberatasun egoeran zegoen 

pertsona baten kontra erabili zen indarra; beste batean, berriz, buru-gaixo baten 

aurka. Bi kasuetan, alarma-egoeraren ondorioz norberaren mugikortasuna mugatzeko 

ezarri diren neurriak betearazteko esparruan burutu ziren poliziaren jarduera horiek. 

Arartekoak dagozkien administrazioei helarazi dizkie kexa horiek, iker ditzaten eta 

gertatutakoaren berri eman dezaten. 

 

Elkarte batek San Frantzisko auzoan bere ustez bizi den poliziaren zirikatze- eta 

jazarpen-egoera salatu du, baita ere egoera hori auzoan sortzen ari den geroz eta 

tentsio handiagoa. Han bizi diren pertsona askok bizi duten gizarte-kalteberatasunari 

gehitzen zaio egoera hori. 

 

Hainbat pertsonak Arartekoari azaldu diotenez, ez daude konforme Ertzaintza eta 

udaltzaingoak alarma-egoeraren ondorioz norberaren mugikortasuna mugatzeko 

ezarri diren neurriak betearazteko erabiltzen ari diren irizpide batzuekin. 

 

Era berean, Arartekoari adierazi diote kezkatuta daudela, beraien ustez, udalerri 

batzuetan ez baita behar bezala ikuskatzen murrizketa horiek betetzen ote diren. 

 

Arartekoak dagozkien administrazioei jakinarazi dizkie kexak, horien berri izan dezaten 

eta horiek kontuan hartuta jardun ahal izan dezaten, eta guri horien gaineko argibideak 

eman diezazkiguten. 

 

Norberaren mugikortasuna mugatzeko neurri horiek ez betetzeagatik Ertzaintzak 

eta udaltzaingoek jarri dituzten salaketengatik ere jaso ditugu kexa batzuk erakunde 

honetan. Kasu horietan, Arartekoak interesdunei jakinarazi die, berak esku hartu baino 



lehen, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak eta tokian tokiko udalek salatutako 

arau-hausteak zigortu ahal izateko izapidetu behar dituzten zigor-prozeduretan azaldu 

behar dutela salaketekin ados ez daudela. 

 

Orobat, Arartekoari zenbait kontsulta egin dizkiote alarma-egoera adierazi zenean aldi 

baterako Euskaditik kanpo zeuden pertsonen inguruan. Horietako batzuk beren 

gurasoengandik banatutako adin txikikoak dira eta zailtasun handiak dituzte beren 

bizilekuetara itzultzeko. 

 

Pertsona batzuk kexu dira agenteek ez zituztelako beharrezko babes-neurriak hartu 

beraiei eragin dieten esku-hartzeetan COVID-19aren hedapena eragozteko. 

 

 

Espetxeratuak 

 

Espetxeen eskumena oraindik Eusko Jaurlaritzari eskualdatu ez dioten arren, 

Arartekoak bereziki aztertzen du espetxeratuen bilakaera, arreta berezia behar duen 

talde gisa, egoera kalteberan daudelako. Hori argi ikusten da pandemia-egoera 

honetan, presoek osasun-arazo anitz dituztelako eta itxialdiak esponentzialki 

larriagotuko lituzkeelako kutsatzeak eta horiek espetxean tratatzeak. 

 

Horregatik, Espainiako Herriaren Defendatzaileak apirilaren 3ko komunikatuan adierazi 

duen ildo beretik, Arartekoa Espetxeetako Idazkaritza Nagusiarekin harremanetan 

dago, honako erakunde hauek sustatzen dituzten neurriak ahal bezainbeste 

bultzatzeko: Osasunaren Mundu Erakundea (COVID-19a espetxeetan nola tratatu 

jakiteko gidak, martxoaren 23koa), Europako Kontseiluaren Tortura Prebenitzeko 

Batzordea (gai berari buruzko printzipioen adierazpena, martxoaren 20koa) eta 

Europako Kontseiluaren Giza Eskubideen aldeko komisarioaren Adierazpena, 2020ko 

apirilaren 6koa. Neurri horiek batez ere sustatzen dute Espetxeen Erregelamenduan 

(100.2 y 86.4 artikuluetan) espetxetik ateratzeko aurreikusita dauden tresnak 

bultzatzea, osasun-langileen plantillak indartzea eta presoei beren familiekin eta 

abokatuekin hitz egitea erraztea, gailu elektronikoen bitartez. Neurri horiek lehen ere 

eskatu zituzten giza eskubideen aldeko 20 erakundek baino gehiagok Barne ministroari 

martxoaren 16an egindako gutunean, baina oraindik ez dira gauzatu nazioarteko 

parametro horiek agintzen duten intentsitatearekin. 

 

Gainera, 2011. urteaz geroztik, Eusko Jaurlaritza eskudun da espetxeko osasun 

arloan. Horregatik, Arartekoa Osasun Sailarekin harremanetan jarri da, zer jarduera 

egin dituen eta egiteko asmoa duen jakinaraz diezagun, osasun-krisi honetan 

espetxeratuta daudenen osasun-laguntzari dagokionez; zehazki, inor kutsatuz gero, zer 

prebentzio eta euste plan dituen, zer neurri hartu dituen osasun-langileak babesteko, ea 

beharrezko kasuetan plantillak indartu dituen eta ea Espetxeetako Idazkaritza 

Nagusiarekin koordinatu duen. 

 

 

Justizia 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://rm.coe.int/16809cfa4b
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/covid-19-pandemic-urgent-steps-are-needed-to-protect-the-rights-of-prisoners-in-europe
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Prozedura judizial guztiak geldiarazteko agindua eman dute, espetxeratuen auzi edo 

epaiketak izan ezik, edo premiazko kautela-neurriak edo prozesuan kalte konponezina 

ekar lezaketenak izan ezik. Hori hala izanik ere, Arartekoa aita eta ama bananduek 

kontsultak jasotzen ari da zaintza partekatua gauzatzeari buruz edo beren seme 

eta alaben bisita-araubideari buruz. Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak 

(COVID-19ak sortutako osasun-krisia kudeatzeko asmoz alarma-egoera adierazten 

duena) ez du gai hori espresuki arautzen; bakar-bakarrik adierazten du, 7. artikuluan, 

alarma-egoerak indarrean dirauen bitartean, pertsonak erabilera publikoko bideetan 

ibili ahal izango direla honako jarduera hauek egiteko, besteak beste: adin handikoak, 

adin txikikoak, mendekotasuna duten pertsonak, desgaituak edo oso pertsona 

kalteberak laguntzeko eta zaintzeko. 

 

Hauxe da Arartekoak bereganatu duen interpretazio-irizpidea: zaintza partekatuko 

araubidea edo bisita-araubidea izanez gero, betiere bi gurasoek koronabirusak 

kutsatzeko arriskua dagoen egoeretan lan egiten ez badute (horien artean sartuta dago 

edadetuekin edo gaixoekin egotea), a priori ez luke arazorik egon behar zaintza 

partekatua edo bisitak gauzatzeko, joan-etorrietan ezarritako segurtasun-neurriak 

hartuta. 

 

Horixe bera adierazi dute Justizia ministroak eta Botere Judizialaren Kontseilu 

Nagusiaren (BJKN) Batzorde Iraunkorrak, epaitegi eta barruti judizial batzuetan 

erabiltzen ari ziren irizpide desberdinak ikusita. Era berean, Botere Judizialaren 

Kontseilu Nagusiak eskatu zuen aldeen artean ados jartzeko, eta, hori lortzen ez bada, 

Justiziara jotzeko. Gainera, irizpideak bateratzeko eskatu die barruti judizialetako 

familia-epaitegietako batzarrei. 

 

Azaldutakoa gorabehera, adierazi behar da epaile bakoitzak erabakitzeko eskumena 

duela, Justizia Ministerioak edo Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak 

gomendatutakoa eta beraien barruti judizialeko epaileek erabakitakoa alde batera 

utzita. Horregatik, gurasoak ados jartzen ez badira, izapidea premiazko kautela-

neurritzat hartu beharko du epaile eskudunak, eskubide hori krisialdia bukatu baino 

lehen erabaki ahal izan dadin. Horregatik, Ararteko erakundea gurasoei gomendatzen 

ari zaie ados jar daitezela, azaldutako moduan eta haurren interes gorena babestuz. 

 

Arartekoan emakume bikote baten kexa jaso dugu; bietako bat bikiak izateko 

haurdunaldian dago eta horiek uztailean jaiotzea espero da. Maiatzaren 26ko 14/2006 

Legeak, lagundutako giza ugalketako teknikei buruzkoak, 7.3 artikuluan ezarritakoaren 

arabera, “Emakumea beste emakume batekin ezkonduta badago, legez edo egitez 

banandu gabe, azken horrek adierazi ahal izango du, Erregistro Zibilaren Legean 

xedatutakoaren arabera, bere ezkontidearengandik jaiotako semeari edo alabari 

buruzko seme-alabatasuna bere alde erabakitzea onartzen duela”. Beraz, bi 

emakumeak amatzat hartzeko modu bakarra, adopzio prozesu bat egin gabe, haurrak 

jaio baino lehen biak legez ezkonduta egotea da. Hala ere, prozedura judizial guztiak 

geldiarazteko agindua eman denez, espetxeratuen auzi edo epaiketak izan ezik, edo 



premiazko kautela-neurriak edo prozesuan kalte konponezina ekar lezaketenak izan 

ezik, geldiarazi egin dute bikote horren espedientea. 

 

Arartekoaren ustez, geldiarazte horrek kalte larria ekar lekieke aldeei. Horregatik, 

Barakaldoko epaile dekanoarekin harremanetan jarri da eta espediente hori funtsezko 

izapidetzat jo dadin eskatu dio, kasu horretan bat egiten duten zertzeladak kontuan 

hartuta. Barakaldoko epaile dekanoak gure iritzi bera du adierazitako zertzeladez eta 

harremanetan jarri da Erregistro Zibileko magistratu arduradunarekin, espediente hori 

bultzatzeko asmoz.  

 

 

Enplegua, enpresa txiki eta ertainak (ETEak) eta autonomoak 

 

Estatuko Gobernuak birusaren eraginari aurre egiteko onartu dituen neurri bereziak 

direla eta, hainbat kontsulta egin dizkigute, eta Ararteko erakundearen jarduera-

eremutik kanpo badaude ere, behar bezalako erantzuna eman diegu. Horien artean 

aipagarriak dira gai hauek azaldu dituztenak: nekez jar daitekeela harremanetan 

enplegua arautzeko espedienteak izapidetzen dituzten Estatuaren mendeko 

erakundeekin; itxialdiaren interpretazioa; telelana eskatzea; familia bateragarri egiteko 

ezarritako neurriak. 

 

Zenbait pertsona ez daude ados jarduera utzi behar izan duten eta baldintza jakin 

batzuk betetzen dituzten langileentzat Lanbidek berriki iragarri dituen itzuli 

beharrik gabeko diru-laguntzen deialdiarekin. Langile horiek, alarma-egoeraren 

ondorioz beren jarduera utzi behar izan duten arren, ezin dituzte diru-laguntza horiek 

jaso, alarma-egoera adierazi zenean Langile Autonomoen Araubide Berezian (LAAB) 

alta emanda ez zeudelako edo beraien enpresekin daukaten harreman juridikoa ez 

delako deialdi horretan eskatzen dena bezalakoa. 

 

Erakunde hau kaltetuekin telefonoz hitz egiten eta gai horri buruzko informazioa biltzen 

ari da. Alabaina, Lanbidek deialdia etorkizunean berraztertuko duela jendaurrean 

adierazi duenez gero, Arartekoaren esku-hartzea modurik egokienean orientatzeko 

asmoz, komenigarria iruditu zaigu iragarritako berrazterketa horren emaitza 

egiaztatzea. 

 

 

Ingurumena eta hirigintza 

 

Arartekoak kexa dezente jaso ditu pertsona batzuk beren etxebizitzetan pairatzen ari 

diren hots-kutsaduragatik, alarma-egoeraren ondorioz osasun-arrazoiengatik agindu 

den itxialdian. Honako hauek sortzen dituzte salatutako eragozpen horiek: eraikinetan 

egindako lanek sortutako gehiegizko zaratak, musika-ekipoak neurriz gain erabiltzeak 

edo etxeetan animaliak behar ez bezala edukitzeak. 

 

Arartekoak gogorarazi du kasu horietan behar bezala bermatu behar dela beraien 

etxeetan konfinatuta dauden biztanleen atsedenerako eskubidea, etxebizitzaz 



gozatzeko eskubide gisa ulertuta, indarreko legeriak onartzen dituen gehienezko hots-

mugetatik gorako zaratarik izan gabe. 

 

Nolanahi ere, Arartekoak adierazi duenez, gehiegizko zaratak bizilagunen artean 

sorturiko arazoa bideratzeko bide nagusia bizikidetza normal eta baketsurako arau 

oinarrizkoak ezartzea da (Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 

Legean araututakoak).  

 

Aldi berean, udal administrazioek esku hartzeko nolabaiteko eremua dute, herriko 

usadioen arabera, auzoen zaratek muga onargarriak gainditzen badituzte. Horrela, 

udalek, Udaltzaingoaren bitartez, etxeetan zarata-araudia zenbateraino betetzen den 

ikuska dezakete, nondik datorren zehazteko eta jarduteko aukerarik baduten ikusteko. 

 

Halakoxeak lirateke etxebizitza-eraikinetan lanek sortutako eragozpenak. Halako 

kasuetan, udalek egiazta dezakete ea lanen sustatzaileak baduen hirigintza-baimenik 

eta ea betetzen duen apirilaren 12ko SND/340/2020 Agindua, zeinak lanak eten baititu 

COVID-19ak jarduera horrekin zerikusirik ez duten pertsonak kutsatzeko arriskua 

dagoen eraikinetan. 

 

 

Genero-indarkeria 

 

Konfinamendu garaian, genero-indarkeriaren biktima diren eta erasotzaileekin bizi 

diren emakumeen kolektiboa bereziki zaurgarria da, izan ere, emakume horien 

osotasun fisikoa eta morala bereziki arriskuan egon daiteke, eta isolamendu egoerak 

erasotzaileen aurkako salaketak jartzea eragotzi dezake. Arartekoak jada jakinarazi du 

emakume horiek eta beraien seme-alabek arreta berezia behar dutela, izan ere, 

beraien eskubideak are ahulagoak dira gaur bizi dugun egoera berezi honetan. 

 

Arartekoak, genero indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta zerbitzuak 

eskaintzen dizkieten beste erakunde batzuekin batera, Emakundek (Genero 

Indarkeriaren aurkako erakundeen arteko II. Akordioaren esparruan) sustatutako 

bileran parte hartu zuen, aurreko ostegunean, apirilaren 16an, bideokonferentzia 

bitartez. Bilera horretan beste hauek ere parte hartu zuten: botere judizialeko 

ordezkariek, Eusko Jaurlaritzako sailek, foru aldundietako arduradunek, Eudelek, 

Medikuen Euskal Kontseiluak eta Legerien Euskal Kontseiluak. 

 

Bilera horretan jakinarazi zuten tratu txarren salaketak asko jaitsi direla, eta 

Segurtasun Saileko eta justizia alorreko arduradunek adierazi zutenez, konfinamendu 

aurreko antzeko aldietan zenbatutakoekin alderatuz, salaketak erdia baino 

gutxiago dira. Horrez gain, aipatu zuten larrialdiko auzi judizialak ere ez direla gehitu. 

Arartekoak ez du horiei buruzko kexa garrantzitsurik jaso konfinamendu garaian. 

 

Hala ere, Arartekoak uste du balitekeela bizilagunak konfinatuta dauden etxeetan 

emakumeen eta seme-alaben aurkako indarkeria psikologikoa (salatzeko eta 

egiaztatzeko askoz ere zailagoa dena) gehitu izana, gaur egun bizi dugun egoera 



berezi honetan. Horregatik, oso garrantzitsua da herritarrei jakinaraztea ezinbestekoa 

dela auzokideek jarrera aktiboa eta zaintzailea izatea, kasu hauetan ezinbesteko 

laguntza eskaini ahal dutelako. Konfinamenduan zehar tratu txarrak sufritzen dituzten 

emakumeek sentitu behar dute ez daudela bakarrik eta hurbilekoen laguntza dutela, 

auzokideena barne. 

 

Arartekoak badaki genero indarkeriaren biktima diren emakumeei eta beraien 

seme-alabei arreta emateko eskumenak dituzten erakundeak bereziki adi 

daudela. Izan ere, Arartekoak egiaztatu du gehitu egin dela arreta baliabideei buruzko 

informazioaren hedapena, larrialdiko arreta barne, eta hori guztia konfinamendu 

garaiko isolamendua bizitzen ari diren eta indarkeria hori sufritzen egon daitezkeen 

emakumeei jakinarazteko egon badaudela salatzeko eta berehalako babesa 

eskuratzeko bitartekoak. Horri dagokionez, Ertzaintza gauzatzen ari den prebentzio-

lana azpimarratu behar da. Ertzaintzan, aurretiazko ezagutzetan oinarrituz, 

arriskutsuak diren kasuen jarraipen indibidualizatua egiten ari dira, eta horrez gain, 

Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek kudeatzen dituzten eta aktibo dauden baliabideen 

mapa eguneratzen ari dira. 

 

 

Etxebizitza 

 

Etxebizitza egokiaren aldeko Nazio Batuen kontalari bereziak, Leilani Farha andreak, 

hauxe adierazi zuen pandemia hasi zenean: “etxebizitza koronabirusaren kontra 

babesteko lehen lerroa bihurtu da”. Egiaz, orain inoiz baino gehiago, Arartekoak uste 

du etxebizitza bizitzarako funtsezko eskubidea bermatzeko osagaia dela (eskubide hori 

Espainiako Konstituzioaren 15. artikuluan aitortzen da). 

 

Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek, beren erakunde-alderdi 

guztietan, beharrezko araudi-neurriak onartzen ahalegindu dira, birusaren kontra 

babesteko. Egiaz, Arartekoak harremanak izan ditu Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, 

Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailarekin eta Alokabide sozietate publikoarekin. 

Horren haritik, aintzat hartu behar dira etxegabetzeak etetea, babes publikoko 

etxebizitzen errentaren ordainketa arintzeko aukera egotea, eta diru-laguntzak 

emateko berezko erregulazio autonomikoa aurreikustea merkatu pribatuko 

etxebizitzetako maizterrentzat. 

 

Hala ere, Arartekoarentzat ez da ustekabean igaro ez dagoela aurreikuspenik familia 

askoren egoerari erantzuteko. Familia horiek, prezioak garestiak direla eta, ezin dute 

etxebizitzarik alokairuan hartu, eta etxea beste batzuekin partekatu behar dute, edo 

infraetxeetan edo prekariotasun egoeran bizi. Hain zuen ere, horrelako kasu 

zehatzetan, alarma-egoerak ezarritako itxialdia are zailagoa izaten ari da. 

 

Bukatzeko, Arartekoa kezkatuta dago pandemiak bidean utz ditzakeen ondorio 

ekonomikoengatik eta oinarrizko eskubideetan izan dezaketen eraginagatik. 

Testuinguru horretan, bereziki aztoragarriak dira familia askok hipoteka edo hileko 

errenta ordaintzeko orduan izango dituzten zailtasun izugarriak. Horregatik, inoiz baino 



beharrezkoagoa da etxebizitza duina izateko eskubidea behar bezala bermatuko 

duten politika publikoen alde egitea. 

 

 

Arartekoak herritarrei kasu egiten jarraitzen du 

 

Arartekoak aurrez aurreko arreta eten du Gasteizko, Bilboko eta Donostiako bere 

bulegoetan, baina bete-beteko jarduera bermatzen du erakundeko ia langile guztien 

telelanaren bitartez. 

 

Arartekoak herritarrei kasu egiten jarraitzen du. Herritarrek beren kontsultak eta kexak 

egin ahal izango dituzte posta elektronikoz (arartekoa@ararteko.eus) eta postaz 

(Prado 9 / 01005 Vitoria-Gasteiz). Telefono zenbaki hauetara ere dei dezakete 

Arartekoarekin harremanetan jartzeko: 945-135118, 944-234409 eta 943-420888. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 21a 
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