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Aurkezpena

Zalantzarik gabe COVID-19aren pandemiak osasun mentalaren mugak estutu ditu, eta, ondorioz, 
zailtasunarekin konpromisoa sinatu beharrean aurkitzen gara. Emozioen unibertso bat sortu da, 
ziurgabetasunetik gertu, eta orain adi egon behar dugu osasunari etengabe eusteko. 

Kezka-giro horretan, SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioak «Osasun Mentaleko Giza Eskubideen 
Egoerari buruzko 2020ko Txostenera» jo du, hizkuntza azalpen-fasera eramateko asmoarekin. 
Hizkuntza giza jokabidearen adierazle nagusia da eta ulermenerako oinarrizko baldintzatzailea; 
hori dela-eta, lan zabal horri balioa eman behar diogu. Txostenean, irtenbideak eskaintzeko dugun 
borondatea erakusten da, justizia, askotan, muker agertzen baita. 

Esperientziaren arabera, jakin badakigu eskubideen konkistaren aurretik oinarritze-lan handia 
eta borroka irmoa behar direla. Beraz, gure testuaren irakurketak lotzen gaituzten hesiak eraisteko 
beharrezko uste-indar osoa emango ditu; badirudi hesi horiek lehen infinituak zirela ematen zutela. 

Ordezkatzen ditugun pertsonen irudiaren distortsio sozialak, bazterketa sistemikoak eta osasun 
mentaleko arazoak gertaera natural gisa ukatzeak bidea mozten digute. Faktura oso altua ordaintzen 
dugu, eta gainerakoentzat erdigune gisa balio duen eskubidea konprometitzen du: bizi-proiektua 
garatzea osasunaren eta ongizatearen aldetik. 

Duintasun- eta legezkotasun-printzipioen arabera, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko 
NBEren Konbentzioa atzerapenik eta aitzakiarik gabe ezarri behar da. Txosten honek hobetzeko arloen 
arrastoak ematen dizkigu, eta ez da salaketa-jarrera hutsean geratzen, jardunbide egokien eta 
gomendioen esparrua proposatzen baitu. 

Era berean, bereziki ahulak diren kolektiboek bizi duten errealitateari eskaintzen zaio arreta txostenean, 
eta COVID-19aren pandemia dela-eta bat-batean etorritako larrialdiari ere bai. Gainera, egia da 
kalteberatasun-irizpidea gizarteko geruza guztietara zabaldu dela. 

Azken finean, osasun mentalaren praktikaren eta giza eskubideen behaketaren balantze orokorra 
eginez soilik argitu ahal izango dugu askatzen gaituen kontzientzia kolektiboa eta arrazoian oinarritua. 
Nahasmendua ez da egoera desiragarria, eta irtenbidea bilatzea zaila den labirintu batera eramaten 
gaitu. Hitzek, aldiz, argi-tantak izango balira bezala, itxaropenaren bidea erakutsiko digute. 

Eskerrak ematea besterik ez zait geratzen Giza Eskubideen Defentsarako Batzordeak dokumentazioan 
eta hausnarketan burututako ahalegin bikainarengatik eta espiritu eraikitzailearengatik. Gogoratu 
geure buruari ez diogula galdetu behar geure mugengatik, noraino heldu gaitezkeen baizik. Hor 
egongo da SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. 

Gure ametsak partekatuta soilik esnatu ahal izango gara elkarrekin. 

Basilio García Copín
SALUD MENTAL ESPAÑAko Giza Eskubideen Defentsarako Batzordeko kidea 
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Sarrera

COVID-19aren pandemiak gure bizitzetan eta gizarte osoan eragindako krisiak munduan egoteko 
eta mundua ikusteko modua aldatu du, gure bizikidetza-ereduaren orainari eta etorkizunari 
buruz ziurgabetasun-sakonak ekarri dituen aldaketa. Horrela, aldaketa sozialen eta kulturalen 
zurrunbilo erdian gaude; hau da, lan-ereduak aldatu dira (telelanaren normalkuntza), ikaskuntza 
online egiten hasi gara, aisialdia espazio birtualetan gehitu da, eta, beste alderdi askoren artean, 
gure osasuna artatzeko orain arte izandako moduaren aurrean arreta berezi bat sortu zaigu. 
Osasuna, beti lehentasunezko zerbait izanik, lehen mailara igo da herritarren kezken eskalan, 
hauskortasunaz inoiz baino gehiago jabetuta. Hala ere, birusak fisikoki dakarren arrisku nabariaz 
haratago, osasun mentaleko arazoak modu esponentzialean zabaltzen ari dira, komunikabideetan 
aldizka argitaratzen diren kutsatzeak baino erritmo biziagoan. 

Ziurgabetasunaren aurreko estresa, gaixotasuna jasateko beldurra, maite ditugun pertsonekiko 
kezka, isolamendu soziala eta arazo ekonomikoak kaltegarriak dira, eta biztanleriaren zati baten 
osasun mentalari kalte egiten diete edo aurretik arazoak zituzten pertsonen egoera larriagotzen 
dute. 

Kanadako Mental Health Research erakundearen arabera, pandemiak izugarri eragin dio osasun 
mentalari, eta antsietate- eta depresio-tasen igoera deigarria izan da. Datu horrek ez gaitu harritu 
behar; izan ere, aurtengo maiatzean bertan, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) errealitate 
horren berri eman zuen, suizidio-tasek gora egin zezaketela nabarmentzearekin batera. Ondorioz, 
gobernuei horren inguruan jarduteko gomendatu zien1.

Egoera horrek ez du esan nahi gure ohiko aldarrikapenak bertan behera utzi behar ditugunik, guztiz 
kontrakoa baizik. Orain inoiz baino gehiago, SALUD MENTAL ESPAÑAk Suizidioaren Prebentzio Plan 
bat izatea premiazkoa dela azpimarratu du, eta osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen 
funtsezko eskubideak ziurtatzeko politikak garatzea eskatu du. 

Pandemiak agerian utzi du osasun publikoaren arloan, eta, bereziki, osasun mentalari 
dagokionean, bitartekoak eskasak direla. Espero dugu aurre egitea egokitu zaigun errealitate hau 
inflexio-puntua izatea baliabideak hobetzeko eta gehitzeko, Osasunaren Mundu Erakundearen 
(OME) arabera, 2030ean desgaitasunaren kausa nagusia izango dena prebenitu eta bertan 
esku hartzearren; hau da, osasun mentalaren arazoak. Hori dela-eta, honako hauetan inbertsioa 
lehenesteko premia larria eta presazkoa azpimarratzen jarraituko dugu: osasun mentala 
prebenitzeko, goiz detektatzeko eta goiz esku hartzeko baliabideak eta kalitatezko baliabideak, 
norbanakoari nahiz familiari dagokionean. Horretarako, ezinbestekoa da Psikiatriako, Psikologiako 
eta osasun mentalean espezializatutako Erizaintzako profesionalen ratioa handitzea, Lehen 
Arretan Psikologia Klinikoa sartzeari bereziki erreparatuta2.

1. Andrés Tallarda, L. (2020, ekainak 2). «¿Cómo afecta el coronavirus a la salud mental?» La Vanguardia.
2. SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. (2020, urtarrilak 8). «Más recursos para la salud mental en la infan-
cia, personas mayores y población migrante, entre las reivindicaciones al nuevo Gobierno». SALUD MENTAL 
ESPAÑA Konfederazioa.

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200602/481435303101/como-afecta-coronavirus-salud-mental.html
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/mas-recursos-para-la-salud-mental-en-la-infancia-personas-mayores-y-poblacion-migrante-entre-las-reivindicaciones-al-nuevo-gobierno/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/mas-recursos-para-la-salud-mental-en-la-infancia-personas-mayores-y-poblacion-migrante-entre-las-reivindicaciones-al-nuevo-gobierno/
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Halaber, pertsonen integritatearen eta funtsezko eskubideen aurka egiten duten hertsapen-
teknikak desagerraraztea aldarrikatzen dugu; hala nola, euspen mekanikoak edo borondatez 
kontrako tratamenduak. Oinarrizko eskubideak betearazteko lan honetan, ezinbestekotzat 
jotzen dugu osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak espetxean egotea eragotziko duten 
baliabideak sortzeko beharra kontuan izatea. 

XXI. mendeko lehen laurdena ia gaindituta, gure ustez, ezin da gehiago atzeratu eta premiazkoa 
da osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen ahalduntzea, autonomia eta erabateko 
gizarteratzea. Horretarako, enplegurako politika aktiboak eta enpresa-ehuna sentsibilizatzekoak 
hobetzea eta indartzea eskatzen dugu, lan-merkatura sartzeko baldintzak bermatzeko, 
babestutako enplegutik ohiko enplegura igarotzeko eta, jakina, emakumeen erabateko parte-
hartzea ziurtatzeko, enplegua izan eta haien premia espezifikoei erantzuna emango dieten 
baliabideak eta zerbitzuak eskura ditzaten. 

Genero-indarkeriari dagokionean, osasun mentaleko arazoak dituzten emakumeen aurkako 
indarkeria eta abusuak prebenitzeko programak aldarrikatzen ditugu, eta emakume horietako 
inor ez dadila baztertua izan genero-indarkeriaren biktimentzako ohiko baliabideetan, osasun 
mentala bezalako arrazoiak medio. 

Haur eta gazteak ere gogoan izan behar dira, batez ere gure etorkizuna direlako, konturatu nahi 
dugunean jada oraina den hori. Ondorioz, osasun mentalean inbertsio handiagoa eskatzen dugu 
haur eta gazteen etapan, profesional espezialistak trebatuta; osasun-arloan, arlo juridikoan, 
gizarte-zerbitzuetan, ikasgeletan eta komunikabideetan haurtzaroaren aurkako indarkeria 
desagerrarazteko programak izanik; edota psikiatria perinataleko programak, ama-haurtxoa 
unitateak, erditze ondorengo ospitaleratze psikiatrikoa behar duten amak beren haurtxoekin 
batera ospitaleratzeko. 

Eta haurren aurrean, beste muturrean, adineko pertsonak daude, behin eta berriz eta maiz 
ahaztuak eta pandemian zehar protagonismo tristea izan dutenak. Nahitaezkoa da gure 
adinekoei arreta eta laguntza-baliabide gehiago eskaintzeko dagoen beharra gogoraraztea. 
Gurutze Gorriaren datuen arabera, Espainian 4,7 milioi pertsona baino gehiago bakarrik bizi 
dira; horietatik 2 milioi inguru 65 urtetik gorakoak dira eta % 72 emakumeak. Bakardadea 
eta isolamendu soziala mendebaldeko gizarteen bi gaitz endemiko izatera iritsi dira, osasun 
mentaleko arazoak eragiten dituzte, eta irtenbidea eman behar zaie. Beraz, adineko pertsonek 
ondorengo belaunaldiengatik egin dutena eskertzeko eta justizia-kontua soilik izanik bada ere, 
biztanleria-sektore horren osasun mentala laguntzeko programa integralak eskatzen ditugu, 
nahitaez denok horko partaide izango gara-eta. 

Azkenik, baina ez garrantzi gutxiagokoa, historikoki migratzaileak izandako herrialde bateko 
biztanleak garen aldetik, gure betebeharra da Estatu gisa enpatia-ariketa bat egitea, baina 
baita «Asiloa eskatzen duten pertsonen osasun mentalari buruzko adierazpena» betetzea ere, 
eta migratzaileentzako osasun mentala artatzeko beharrezko baliabideak jartzea, haien premia 
personal eta kultura espezifikoetara egokituta. 

Besterik gabe, baina koma bat gutxiago gabe, datozen urteetan gure aldarrikapenak ibilbide-orri 
bilakatzea espero dugu osasunean, oro har, eta osasun mentalean, bereziki.
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Zer detektatu dugu? 

1. Betebehar orokorrak 

DPEK-eko 4. Artikulua 

Arau honek Estatu Kideen betebehar orokorrak arautzen ditu, Desgaitasuna duten Pertsonen 
Eskubideei buruzko NBEren Konbentzioa ezartzerakoan (aurrerantzean, DPEK). Labur-labur 
esanda, giza eskubide guztiak, eskubide ekonomikoak, sozialak eta kulturalak barne, eta 
desgaitasuna duten pertsonen funtsezko askatasunak, desgaitasuna dela-eta inolako 
diskriminaziorik gabe, ziurtatzea eta sustatzea da horien helburua, honako hauen bitartez: 

 σ Lege-neurriak, administratiboak eta bestelakoak, egokiak direnak 
 σ Babesteko eta sustatzeko politikak eta programak 
 σ Parte-hartzea 
 σ Ondasunen, zerbitzuen, ekipoen eta diseinu unibertsaleko instalazioen ikerketa eta 

garapena 
 σ Ikerketa eta garapena eta teknologia berrien erabilgarritasuna eta erabilera sustatzea 
 σ Informazio eskuragarria 
 σ Desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten duten profesionalen eta langileen 

prestakuntza, e.a. 

1.1. Salaketa 

1.1.1.  Pandemiak lesio larriak eragin ditu osasun mentaleko arazoak 
dituzten pertsonen duintasunean eta eskubideetan 

Lesio larriak egin dira osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen duintasunean eta 
eskubideetan, batez ere agintariek eta erakunde publikoek zaindu behar zituzten egoera 
batean. Modu horretan, hainbat egoeratan, pertsona horiek kalera irten dira, eta indarkeriazko 
edo isekazko jokabideen aurrean aurkitu dira. Gainera, oro har, kolektibo horren gorabehera 
espezifikoak kontuan hartu gabe geratu dira. 

Basilio Garcia Copin ACEFEPko (Ceutako Osasun Mentalaren Elkartea) lehendakaria da eta SALUD 
MENTAL ESPAÑA Konfederazioko Osasun Mentalaren alde Lehen Pertsonan Batzordeko kidea. Hark 
ezin hobeto adierazi duen bezala, «irudiek duten indarra oso zaila da hitzekin neutralizatzea, 
baina, gainera, azalpen txiki bat ere argitzen ez badugu, hartzaileak ondorioztatzen du osasun 
mentaleko arazoak ditugun pertsonok bizitzan ordena publikoa aldatuz goazela eta autoen 
kapotaren gainera biluzik igotzen garela»3.

3. García, B. (2020, apirilak 22). «La información caótica». El Faro de Ceuta.

https://elfarodeceuta.es/la-informacion-caotica
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Komunikabideetan agertutako hainbat albistetan, osasun mentaleko arazoak dituzten 
pertsonen deskonpentsazio-egoerak modu iraingarrian eta diskriminatzailean aipatu dira, 
eta Konfederazioak hedabideei gogorarazi die informazio egokia eta egiazkoa emateko 
erantzukizuna dutela, ez estigmatizatzeko eta pertsonak errespetatzeko. Beraz, SALUD MENTAL 
ESPAÑAk, alarma-egoeran zehar, osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak estigmatizatuko 
ez dituen eran informazioa tratatzeko eskatu du. 

SALUD MENTAL ESPAÑAren ustez, egun horietan argitaratutako bezalako albisteek arriskuan jarri 
dute kaltetutako pertsonen gizarteratze eta laneratzea, haien irudi publikoa beldurraren eta 
arbuioaren aldera baldintzatuz. Hori dela-eta, hedabideei informazio egokiak eta estigmetatik 
urruntzen direnak egiten laguntzeko, Konfederazioak Guía de Estilo sobre Salud Mental para 
Medios de Comunicación egin du, pertsona horien estigmatizazioa ez bultzatzeko kazetarientzat 
lagungarriak izan daitezkeen jarraibide eta informazioarekin. 

Ildo horretan, Konfederazioak eskaera hauek egin ditu: 
 σ Indarkeria osasun mentaleko arazoekin ez lotzea. Indarkeriazko gertaerak buruko 

nahasmenduekin lotzen jarraitzeak buruko nahasmenduak dituzten pertsonak 
bortitzak eta oldarkorrak direla eta modu irrazionalean jokatzen dutela bezalako ideiak 
iraunarazten ditu, eta hori faltsua da. Tratamendu oso batekin eta ingurune sozial eta 
familia-ingurune egoki batean, gizartean bizi daitezke eta horrela bizi behar dute. 

 σ Komunikazioko profesionalak errealitate honekiko sentiberak izatea; horrela, 
gorabehera eta kausa posible guztiak erakustea (osasun mentalaren arazoa faktore 
bakarra bezala agertu gabe) edota zuzenean beha daitezkeen gertaeren deskribapena 
egin dezatela (gertaeraren arrazoia buruko nahasmendua izan dela aurrez epaitzera 
ausartu gabe). 

 σ Hedabideek jakin dezatela osasun mentala tratatzeko moduarekin diskriminazioa 
saihestu dezaketela eta pertsona horiek eskubide osoko herritar izaten lagundu. 

http://www.comunicalasaludmental.org/
http://www.comunicalasaludmental.org/
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2.  Emakumeek berdintasunerako eta ez 
diskriminaziorako duten eskubidea 

DPEK-eko 6. Artikulua 

Arau honetan aitortzen da desgaitasuna duten emakumeak eta neskatilak diskriminazio-modu 
ugariren aurrean aurkitzen direla, eta, beraz, Estatuek neurriak hartu beharko dituzte, pertsona 
horiei giza eskubide eta funtsezko askatasun guztiak oso-osorik eta baldintza beretan gozatu 
ahal izatea ziurtatzeko.

2.1. Kontuan hartu beharreko alderdiak 

2.1.1. Kontatzen ez dena, baina hor dagoena 

Haurdunaldiaren galeraren inpaktu psikologikoa 

Londresko Imperial College-ko eta Belgikako KU Leuven-eko zientzialari batzuek egindako eta 
aurrekaririk gabeko azterketa baten arabera (American Journal of Obstetrics and Gynecology 
aldizkarian argitaratua), bat-bateko abortua edo haurdunaldi ektopikoa izan duten sei 
emakumetatik batek trauma-ondorengo estresa izaten du denbora luzera. Haurdunaldiaren 
galeraren inpaktu psikologikoa oso sakona denez, premiazko neurriak eskatzen dituzte etapa 
goiztiarrean haurdunaldia galdu ondoren emakumeek jasotzen duten arretari dagokionean.4

Tom Bourne irakaslea ikertzaile nagusietariko bat da, eta honela adierazi du: «haurdunaldiaren 
galerak bi emakumetatik bati eragiten dio, eta askorentzat haien bizitzako gertaerarik 
traumatikoena izango da. Ikerketa horren arabera, izatea nahi dugun seme edo alaba bat 
galtzeak legatu iraunkorra utz dezake eta emakumeak trauma ondorengo estresa izaten jarraitu 
haurdunaldia galdu eta ia urtebetera».5

Psikologia perinatalaren garrantzia 

Psikologia perinatalak denboraldi perinataleko alderdi emozional eta psikologiko guztiak 
aztertzen ditu, emakumeak eta haren bikoteak guraso izan nahi duten unetik, haurra hazten 
hasten den lehen unera arte. Modu horretan, denboraldi horrekin lotutako zailtasun guztien 
tratamenduan oinarritzen da: antzutasuna; haurdunaldiko, erditzeko eta erditze ondorengo 
antsietate-depresio sintomatologia; haurdunaldiko eta/edo jaioberriko heriotza; seme-alaba 
goiztiarrak edota ospitale-premiakoak dituzten bikoteak; eta 0-3 urte arteko hazkuntzarekin 
zenbait arazo dituztenak. 

4. Europa Press. (2020, urtarrila 15) «Perder un embarazo: ¿cómo afecta a la salud mental?» Heraldo.es. 
5. Ibid.

https://www.heraldo.es/noticias/salud/2020/01/15/perder-un-embarazo-como-afecta-a-la-salud-mental-1353495.html
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Sabina del Rio psikologo eta idazleak garrantzia ematen dio amaren eta haurraren osasun 
mentalari; izan ere, amaren osasun mentala zaintzeak eragin zuzena du haurtxoaren osasun 
mentalean. Hori dela-eta, egilearen ustez, prebentzioa eta detekzio goiztiarra funtsezkoak dira 
emakumeak bere amatasuna lasai bizi dezan eta arazoek haurraren osasunean eraginik ez izan 
dezaten. Tarteka sor daitezkeen arazoak detektatu eta une horretan tratatzen badira, «saio gutxi 
batzuk edo laguntza edo aholkularitza apur bat askotan nahikoa izaten da».6 

Genero-indarkeriaren ondorio psikologikoak 

Erizaintzako profesionalen taldeak nabarmendu nahi izan du aurreko urteetako txostenetan 
jada salatu den arazo bat; hau da, indarkeria matxistaren biktimek osasun mentaleko arazoak 
garatzeko arrisku handia dutela jasandako tratu txarren eraginez.7

2.1.2. Sexu-askatasuna 

Osasun mentaleko arazoak (desgaitasun psikosoziala) dituzten eta bikotean egon diren 
emakumeen % 80 inguruk indarkeria psikologikoa, fisikoa edo sexuala jasan du helduaroko uneren 
batean, baina emakume horien % 42k ez du era horretan identifikatzen. Gaixotasun Mentala duten 
pertsonen eta Senitartekoen Elkarteen Euskadiko Federazioak (FEDEAFES), SALUD MENTAL ESPAÑA 
Konfederazioaren barruan aurkitzen denak, egindako analisiaren arabera, faktore sozial eta 
egiturazkoek eragina dute nahasmendu mentalak dituzten emakumeen indarkeriaren aurrean 
zaurgarritasuna gehitzeko. Modu horretan, nahasmendu mentalaren estigmak bakardadea, 
isolamendua eta sinesgarritasun gutxiago eragiten ditu.8 

Halaber, garrantzitsua da adieraztea osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen zaintza-
lekuetan sexu-abusuen eta beste indarkeria-forma batzuen arazoa dagoela. Indarkeriarako 
joera handiagoa da sistema itxietan, hierarkizatuetan eta begirada publikotik urrun daudenetan. 
Testuinguru horietan, isiltasuna ezartzen edo inposatzen da, errepresalien beldurrarengatik, 
justiziara jotzeko aukera bermatzen duten protokolorik ez izateagatik eta laguntzeko baliabide 
egokiak ez izateak dituen oztopoengatik. 

2008ko txostenean, torturari edo bestelako tratu edo zigor krudel, anker edo iraingarriei buruzko 
Errelatore Bereziak errealitate hori nabarmendu zuen, honako hau salatu baitzuen: «erakundeen 
barnean, desgaitasuna duten pertsonak beste paziente batzuek edo barneko pertsonek 
nahiz erakundeko langileek eragindako indarkeria jasateko arriskua izan dezakete». Hala ere, 
ondorengoa azpimarratzen du: «zaintzapeko bortxaketa tortura da funtzionario publikoek egiten 
dutenean, berak bultzatuta edo bere baimenarekin edo bere baiezkoarekin, ospitaletan, osasun-
arretako erakundeetan eta antzeko beste erakundeetan lan egiten duten funtzionarioak barne». 
Beraz, Estatuek, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Konbentzioaren 16. artikuluari 
jarraiki, «neurri egoki guztiak hartzeko betebeharra dute, edozein esplotazio-, indarkeria- eta 

6. Quiroga, L. M. (2020, urtarrilak 24). Sabina del Río: «Cuidar la salud mental de la madre incide directamente 
en la del bebé». ElDiario.es.
7. Basterra, T. (2020, urtarrilak 31).«Los enfermeros alertan del aumento de las depresiones en víctimas de 
maltrato». El Correo. 
8. García Santos, A. (2017). Investigación sobre la violencia contra las mujeres con enfermedad mental. 
FEDEAFES (Gaixotasun Mentala duten pertsonen eta senitartekoen elkarteen Euskadiko Federazioa). 

https://www.eldiario.es/nidos/sabina-rio-psicologa-cuidar-directamente_128_1077645.html
https://www.eldiario.es/nidos/sabina-rio-psicologa-cuidar-directamente_128_1077645.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/enfermeros-alertan-aumento-20200131002138-nt.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/enfermeros-alertan-aumento-20200131002138-nt.html
https://consaludmental.org/centro-documentacion/investigacion-violencia-genero-mujeres-enfermedad-mental/
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abusu-mota eragozteko, eta desgaitasuna duten pertsonak ekintza horietatik babestu behar 
dituzte, etxean nahiz etxetik kanpo, haien generoaren inguruko alderdiak barne; horrez gain, 
erantzuleak ikertu eta jazarri behar dituzte». 

Errelatore Bereziak, halaber, adierazten du «gaitasun juridikoa kentzen dieten legeak bezalako 
esparru legegileak eta praktika diskriminatzaileak izatea, edo justiziarako sarbide ekitatiboa 
ziurtatzen ez diena» «desgaitasuna duten pertsonen kontrako indarkeria baimentzeko» modu 
ugarietako bat dela, eta «horrek indarkeria-ekintza horien zigorgabetasuna ekartzen duela». 

Beste kontu garrantzitsu bat da osasun-sistemaren genero-joera. «Osasun publikoa generoaren 
eta klase sozialaren ikuspegitik» azterketaren arabera, emakumeek, maila sozio-ekonomiko 
baxuagoko biztanleek edo gabezia material handieneko eremuek egoera okerragoko osasun-
adierazleak aurkezten dituzte. Baina, osasun-sistemak gizartearen ikuspegi androzentriko bera du, 
eta osasun-arloko profesionalengan joera bat sortzen du kontsulta medikoetara iristen direnak 
emakumeak badira, eta, gainera, kontua osasun mentaleko arazoa bada, arazo hori biderkatu 
egiten da generoak dimentsio handiagoa hartzen duen hertsadura-testuinguruan. Aurora Rovira 
doktoreak, «Zientzia eta praktika medikoa, gizarte patriarkalaren isla» artikuluan, ondorengoa 
berresten du: Medikuntzan emakumeak nagusi badira ere, praktika medikoak androzentrikoa eta 
patriarkala izaten jarraitzen du, lanbide horretako pertsonak testuinguru horretan sozializatuta 
eta prestatuta egoteagatik. 

2.1.3.  SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioaren Aholkularitza 
Juridikoko Zerbitzuan generoaren ikuspegitik artatutako 
eskaerak 

Konfederazioaren Aholkularitza Juridikoko Zerbitzuan 2020an zehar artatutako eskaerei buruzko 
datuak oinarrizko lau adierazleren arabera bildu dira: 

 σ Artatutako eskaera-kopurua. 
 σ Aholkularitzako eskatzaileen profila. 
 σ Zerbitzura jotzeko modua. 
 σ Aurkeztutako eskaera-motak. 
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Artatutako eskaera-kopurua 

Guztira 128 eskaera artatu dira; horietatik % 32 gizonek egin dituzte eta % 68 emakumeek.

Aholkularitza eskatzen dutenen profila 

Aholkularitza Juridikoaren Zerbitzua erabiltzen duten pertsonen profila aztertzerakoan, ondorengo 
ezaugarriak hartu dira kontuan: 

 σ Osasun mentaleko arazoak dituen pertsona da. 
 σ Familia-loturek edo bestelako loturek afektiboki lotutako pertsona da (aita edo ama, 

seme-alabak, anai-arrebak, ezkontidea edo bikotea, e.a.). 

Eskariak bertaratu ziren

Gizonak Emakumeak
%32

%68 
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Egindako kontsulten artean, ehunekoak hauek dira profilaren arabera: 

68% 

Emamuken  
egindako kontsultak

Gizonek  
egindako kontsultak

EmakumeakGizonak
%65 %35 

EmakumeakGizonak
%0 %100 

EmakumeakGizonak
%0 %100 

EmakumeakGizonak
%17 %83 

EmakumeakGizonak
%35 %65 

EmakumeakGizonak
%0 %100 

Osasun mentaleko arazoak dituztenertsonak

Amak /Aitak

Ezkontideak edo bikoteak

Anai-arrebak

SALUD MENTAL ESPAÑAZ kanpoko teknikariakSALUD MENTAL ESPAÑAZ kanpoko teknikariak
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Zerbitzura jotzeko modua 

Lehen kontaktua SALUD MENTAL ESPAÑAren Informazio Zerbitzuaren bidez egiten da; osasun 
mentala artatzearekin eta sustatzearekin lotuta egunero Konfederaziora iristen diren gaiei 
buruzko orientazio- eta aholkularitza-eskaerak artatzeaz eta bideratzeaz arduratzen da zerbitzua. 
Behin hasierako balorazioa eginda, Informazio Zerbitzutik kasu bakoitzarentzat egokiena den 
baliabidera bidera daiteke. Baliabideen artean, Aholkularitza Juridikoaren Zerbitzua aurkitzen 
da, eta horrek bide elektronikoz (e-maila), telefonoz edo aurrez aurre artatzen du. 

COVID-19ak eragindako osasun-egoera medio, aurrez aurreko arreta bertan behera utzi da; era 
horretan, harremana telefono edo e-mail bidezkoa izan da urtearen zati handienean. 

2020an, kontsulten % 0,8 aurrez aurre egin zen, % 67,2 e-mailez eta % 32 telefonoz. 

Aholularitza Juridikoaren Zerbitzura jotzeko modua, sexuaren arabera banatuta, ondorengoa 
izan da: 

Zerbitzura jotzeko erabilitako modua

GizonakEmakumeak

Presentziala Presentziala   %0

Telefono-bidezkoa Telefono-bidezkoa %34,5 %29,3

E-mailez E-mailez %64,4 %70,7

%1,1
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Aurkeztutako eskaera-motak 

GizonakEmakumeak

Giza Eskubideak %31,7

Zibila %43,9

Penala  %0

Administratiboa %14,7

Lan-arloa   %7,3

Nazioartekoa   %2,4

Giza Eskubideak %41,4

Zibila %5,7

Penala  %14,9

Administratiboa %26,5

Lan-arloa %9,2

Nazioartekoa   %2,3
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2.2. Salaketa 

2.2.1. Indarkeria etxean konfinamenduan zehar9 

SALUD MENTAL ESPAÑAko Emakumeen Estatuko Sareak Erreginarekin bideokonferentzia bidez 
topaketa batean parte hartu zuen, eta kezka helarazi zion konfinamenduak etxean indarkeria-
egoerak larriagotu zitzakeelako; horrez gain, osasun mentalaren arloan genero-ikuspegia 
kontuan izateak duen garrantzia eta buru-nahasmendua duten emakumeen eskubideak eta 
ongizatea alarma-egoeran nola bermatu zitezkeen adierazi zizkion. 

Zehazki, Gaztela eta Leongo Osasun Mentaleko lehendakaria eta SALUD MENTAL ESPAÑAko 
Zuzendaritza Batzordeko kidea den Elena Briongosek adierazi moduan, ez da berdina pandemiaren 
eragina emakumeengan eta gizonengan, eta garrantzitsua da uneoro kontuan izatea egoera 
honek desberdintasunak areagotzen baditu, desberdintasun horiek are handiagoak direla 
osasun mentaleko arazoren bat izanez gero. Horrez gain, honela gogoratu zuen: «desinformazioak 
eta osasun mentalaren eta horrek berekin izan ditzakeen arazo ezberdinen gainean ezagutzarik 
ez izateak askotan gizarteak diskriminatzea eta baztertzea eragiten du. Gertaera horrek, gainera, 
inpaktu handiagoa du zaurgarritasun handiagoko egoeran aurkitzen diren pertsona-taldeengan; 
hots, oro har, emakumeak eta, bereziki, osasun mentaleko arazoak dituzten emakumeak».

Bestalde, Maria Isabel Garcia Peñak, une hartan Konfederazioan Osasun Mentalaren aldeko 
Estatu Batzordeko koordinatzailea zenak, Sareak zuen kezka adierazi zuen; hau da, «osasun 
mentaleko arazoak dituzten emakumeak bizitzen egon daitezkeen indarkera-egoera ezberdinak, 
egun hauetako konfinamenduak larriagotuak, abusuzko harremanetan aurkitzen diren 
emakumeentzat arriskua areagotzen baitu». Gainera, gogoratu zuen osasun mentaleko arazoak 
dituzten lau emakumetatik hiruk indarkeria jasan dutela familia-ingurunean eta/edo bikotean 
eta talde horretako emakumeen % 42ak ez dituela indarkeria horiek era horretan ezagutzen. 

Osasun mentaleko arazoak dituzten emakumeek arrisku handiagoa dute haien familietan 
genero-indarkeria eta bestelako indarkeria batzuk jasateko. «Hori horrela da, berrogeialdia 
bizitzen ari diren lekuetan tentsioak gero eta gehiago direlako eta pandemiaren ondorioz babes-
sistemak eta egitura komunitarioak ahultzeagatik», adierazi zuen Maria Isabelek. 

Topaketan emakumeek adierazi zuten kaltetutako emakumeei ez ezik, ama eta zaintzaileei ere 
(askotan batera gertatzen den rola) arreta berezia eskaini behar zaiela, larrialdi-egoera horrek 
ez dezan neurri gabeko eraginik izan emakumeengan. 

Norberaren zainketei dagokienez, Paloma Rubiok, Federació Salut Mental Comunitat Valencianako 
ordezkaria denak komunitate horretako CERMI autonomikoan, Sareak zentzu horretan nola 
funtzionatzen duen azaldu zuen: «Espazio hau leku segurua, errespetuzkoa eta sentsibilitatekoa 
da, eta kideoak aukera dugu norberaren esperientziak partekatzeko eta ulertuak eta babestuak 
sentitzeko».

9. SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. (2020, apirilak 16). «La Red de Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA trans-
mite a S.M. la Reina su preocupación por que el confinamiento agrave las situaciones de violencia en el 
hogar». SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/mujeres-salud-mental-reina-letizia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/mujeres-salud-mental-reina-letizia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/mujeres-salud-mental-reina-letizia/
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Palomak, gainera, Emakumeen Estatu Sarearen Manifestua aurkeztu zion Letizia andreari, 2020ko 
martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko Egunean, argitaratua, #MujeresRedSaludMental 
kanpainaren babespean. Manifestu horretako aldarrikapenen bitartez, Sareko emakumeek beren 
funtsezko eskubideak errespetatzeko eskatzen zuten, eguneroko bizitzako hainbat eremutan 
etengabe eta behin eta berriz urratuak izateagatik. 

Konfederazioak bultzatuta, SALUD MENTAL ESPAÑA Emakumeen Estatu Sarea osasun 
mentalean zuzenean esperientzia duten emakumeek jarduteko plataforma bezala sortu zen, 
haien aldarrikapenak adierazteko eta haien alde lan egiteko. Sarea 25 emakumek osatzen 
dute, Konfederazioaren elkarte-mugimenduko kide diren lurralde guztietako erakundeetako 
ordezkariek, eta 2018. urtearen erdialdean sortu zen, hainbat tailerraren eta parte-hartzaile guztiek 
partekaturiko informazioa, esperientziak eta premiak biltzeko, bateratzeko eta adosteko lan 
handia egin ondoren. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/manifiesto-8m-mujeres-salud-mental/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/revindicacion-mujeres-salud-mental/
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3.  Haurren eskubideak 

DPEK-eko 7. artikulua 

Arau honetan arautzen da Estatuek beharrezko neurri guztiak hartzeko betebeharra dutela, 
desgaitasuna duten haur guztiek giza eskubide eta oinarrizko askatasun guztiak gainerako 
haurren baldintza beretan izatea bermatzeko, bereziki kontuan hartuta haien interes gorena 
babestea. 

3.1. Kontuan izan beharreko alderdiak 

3.1.1.  Haurren eta nerabeen osasun mentala COVID-19ak eragindako 
krisiaren testuinguruan alarma-egoerak dekretatutako 
konfinamenduan zehar

Konfinamenduak haurren osasun mentalean izan duen eragina oraindik neurtu ez bada ere, jada 
jakin badakigu osasun mentaleko era guztietako arazoak eragin dizkiela; hala nola, antsietatea, 
frustrazioa, erregresioak eta estresa. Haurrek ez dituzte helduaroan eskuratzen diren tresna 
emozionalak pandemiaren inguruan eta horrekin lotuta egon daitezkeen galeren inguruan 
(adibidez, gurasoek edo maite dituzten pertsonek enplegua galtzea) zer gertatzen den ulertzeko. 
Konfinamenduan suizidioak ere izan dira gazteen artean. 

Hori guztia dela-eta, funtsezkoa da haur eta gazteen osasun mentala kontuan izatea ehun soziala, 
ekonomikoa eta sanitarioa berreraikitzeko denboraldi osoan, COVID-19aren epidemiak kaltetua 
izateagatik. Ildo horretan, batetik, datuak aztertu behar dira haurrengan eta gazteengan eragiten 
duten faktore estresatzaileak identifikatzeko; eta, bestetik, neurri eraginkorren bidez heltzeko 
konfinamenduan zehar izandako emozio eta portaeren alterazioei. Horretarako, ezinbestekoa 
da dokumentu honetan laburtuta nabarmendu ditugun premia larriak betetzea. 

3.2. Salaketak 

3.2.1.  2018ko Errege Dekretuaren (ED) zirriborroak berraktibatu gabe 
jarraitzen du, Haurtzaroaren eta Nerabezaroaren Psikiatria 
sartzen duena10 

Lanbide-kualifikazioak aitortzeari buruzko 2005eko irailaren 7ko 2005/36/EE zuzentarauan ezartzen 
denez, Haurren eta Nerabeen Psikiatriak berezko izaera du espezialitate mediko gisa. Hala ere, 

10. Muñoz Escandell, I. (koord.). (2020). «Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental: 
2019». SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa.

https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-derechos-humanos-salud-mental-2019/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-derechos-humanos-salud-mental-2019/
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osasun mentaleko arazoak prebenitzeko arloan oinarrizkoa izan arren, Espainiak ez du betetzen 
eta ez ditu entzuten European Union of Medical Specialists (UEMS) erakundearen gomendioak, 
adingabeek prestakuntza eta titulazio espezifikoa duten profesionalen arreta jasotzeko duten 
beharrari dagokionean. 

Era horretan, gure herrialdean, haur eta nerabe gehienek helduen arretan espezialistak diren 
psikiatren tratamendua jasotzen dute, eta, horrela, diagnostiko okerrak ugaritzeaz gain, 
tratamendu desegokiak gehitu eta gehiegizko medikalizaziora jotzen da, osasun mentaleko 
arazoak kronifikatzen dituelarik. Horrek guztiak, beste arazo batzuen artean, depresioa eta 
antsietatea sortzen ditu, eta horrekin batera gizarte-bazterketa, eskola-porrota edo familia-
harremanen konplikazioak izaten dira. Hori dela-eta, 2018ko Errege Dekretuaren (ED) zirriborroa 
berraktibatzea eskatzen da, Haurtzaroan eta Nerabezaroan Psikiatria barne hartzen duena, 
haurrei, hasieratik, hobeto hazten laguntzeko eta helduarora osasun mentaleko arazoekin ez 
iristeko prebentzio-lana eginaz. 

3.3. Gomendioak11

Arlo horretan aurrerapenak eskasak direnez, honako hauen premia azpimarratzen dugu: 

1. Haurtzaroan eta nerabezaroan, osasun mentalaren arreta indibidualizatuan eta 
integralean inbertitzea, 2018ko Errege Dekretu (ED) horren zirriborroa berraktibatzetik 
hasita, eta osasun mentaleko arazoak dituzten haurrei baliabide espezializatuetan 
eta prestakuntza espezifikoa duten profesionalen eskutik arreta jasotzeko duten 
eskubidea bermatzea, Lehen Arretako medikuak ere barne, detekzioa eta deribazioa 
behar bezala egin ditzaten. 

2. Haurren eta haien familien osasunean eragin argia duten arrisku-faktore sozialak 
artatzeko politikak bultzatzea: pobrezia, gizarte-bazterketa, adopzio-prozesuak, e.a. 

3. Osasun mentalaren kalitatezko sare espezifikoa eta espezializatua garatzea 0-18 
urtera bitartekoak artatzeko, Estatu osoan eskuragarritasuna eta ekitatea ziurtatuz. 

4. Ikasgeletan adingabeak indarkeriatik babesteko eta prebenitzeko politikak eta 
arauak onartzea eta ezartzea, bereziki erreparatuta haurren eta nerabeen osasun 
mentalean izan ditzaketen ondorioei. 

5. Genero-indarkeriaren efektu psikologikoei aurre egiteko neurriak diseinatzea eta 
ezartzea, modu koordinatuan lan egingo duten diziplina arteko taldeak ezarrita, 
harrera-baliabideetan haur eta gazteen psikiatriako espezialistak egotea barne. 

6. Irakaskuntza-sisteman hezkuntza emozionaleko irakasgai bat sortzea. 

11. Muñoz Escandell, I. (koord.). (2019). «Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental: 
2018». SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. 

https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-sobre-estado-derechos-humanos-personas-salud-mental-2018/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-sobre-estado-derechos-humanos-personas-salud-mental-2018/
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7. Informazio eguneratua, osoa eta genero-ikuspegikoa sustatzea, osasun mentala 
zaintzeak duen garrantziari bideratua; halaber, drogak kontsumitzeak dituen 
arrisku-faktoreak eta horiek nahasmendu mentalekin izan dezaketen harremana 
nabarmentzea. 

8. Haurrak eta nerabeak substantziadun edo substantziarik gabeko adikzioetatik 
babesteko araudi eraginkorra egitea, azken kasu horretan praktika horien publizitatea 
arautuz, adingabeei sarbidea mugatuz eta parte hartzera bultzatzen duten bonuak 
kenduz; era berean, joko horien publizitatea egiteko ere kirol-izarren edo pertsonaia 
ospetsuen parte-hartzea murriztea. 

9. Eskola guztietan sexu-aniztasunari buruzko kontzientziazio eta trebatze neurriak 
ezartzea, langileentzat zein ikasleentzat, eta, era horretan, hezkuntza-ingurune 
inklusiboak sortzea, inolako diskriminazio edo intimidazio homofobikorik, bifobiarik 
edo transfobikorik onartzen ez dutenak. 

10. Familiaren laguntza bultzatzea, LGBTI pertsonei eragiten dieten osasun mentaleko 
arazo asko errekuperatzeko funtsezko faktore gisa, informazioa, prestakuntza eta 
baliabideak emanaz.  
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4. Irisgarritasuna

DPEK-eko 9. artikulua 

Arau honetan, irisgarritasuna arautzen da, eta, desgaitasuna duten pertsonek modu 
independentean bizitzeko eta bizitzako alderdi guztietan bete-betean parte hartzeko aukera 
izan dezaten, Estatu Alderdiek neurri egokiak hartu beharko dituztela ezartzen du, gainerako 
pertsonen baldintza beretan, haien sarbidea ziurtatze aldera ingurune fisikora, garraiora, 
informazio eta komunikazioetara, informazioaren eta komunikazioen sistemak eta teknologiak 
barne, eta publikoari irekitako edo erabilera publikoko beste zerbitzu eta instalazioetara, 
hiriguneetan nahiz landa-guneetan. Neurri horien barnean, oztopoak eta sartzeko eragozpenak 
identifikatu eta ezabatu beharko dira. 

4.1. Salaketa

4.1.1.  COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioz hartutako 
neurrien jakinarazpena 

Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei mezuak nola zuzendu behar zaizkien batere ez 
dakigula egiaztatu da. Ezjakintasun hori gertatu da dagozkion neurririk ez dagoelako kolektibo 
horrek sortzen joan den informazio guztia eskuratzea bermatzeko eta, hala badagokio, kolektibo 
horrekin solasaldi on bat izateko. 
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5. Bizitzarako eskubidea 

DPEK-eko 10. artikulua 

Arau honetan jasotzen da Estatu Alderdiek berresten dutela gizaki guztiek duten bizitza-
eskubidea eta desgaitasuna duten pertsonek eskubide hori gainerakoen baldintza beretan 
gozatzea bermatzeko beharrezko neurriak hartzeko konpromisoa. 

5.1. Salaketak

5.1.1. Suizidio bidezko heriotza eta COVID-19aren krisia 

Duela hamarkada bat baino gehiagotik hona, suizidioa da kanpoko lehen heriotza-kausa gure 
herrialdean, eta trafiko-istripuak ia bikoiztu egiten ditu. Txosten hau argitaratzeko egunean, 
2018ko datu ofizialak dira ditugun azkenak, Estatistikako Institutu Nazionalarenak (EIN), eta gure 
herrialdean, urte hartan, 3.539 pertsona hil ziren beren buruaz beste eginda (2.619 gizon eta 920 
emakume).12 Nahiz eta zenbatekoa 2017koa baino % 3,8 txikiagoa izan, ia bikoiztu egiten dira 
trafiko-istripu bidezko heriotzak. Suizidioa prebenitzeko ekimenak, ordea, eskasak edo deusezak 
dira. 

Osasun publikoaren arazo larria da, eta, koronabirusaren pandemiak eragindako krisia dela-eta, 
larriagotu egin da. 

Hala ere, errealitatea dramatikoa izan arren, ez da larrialdi-mekanismorik aurreikusi suizidioa 
prebenitzeko laguntza- eta entzute-plataformak sortzeko, ezta saildia gauzatzen bada, 
bermeekin jarduteko dispositiborik ere. 

Era berean, ez da neurririk aurreikusi alarma-egoeran espetxetik edo espetxeetako zentro 
psikiatrikoetatik irten diren eta gaixotasun mentaleko arazoak dituzten pertsonentzat, bizileku-
alternatibarik batere izan gabe, eta pertsona horiek etxegabetasunera bultzatu dira. Modu 
horretan, atzerapen-egoerak gertatu dira pertsona horiek sare komunitariora bideratzean, edota 
baliabideak itxi egin dira konfinamenduan zehar, hartzeko inolako alternatibarik eskaini gabe eta 
erreferentziazko profesionalekin funtsezko alianza terapeutikoa kolokan jarriaz. 

Baldintza horietan, askatasunaz gabetzeko zigor guztiek izan beharreko gizarteratzearen amaiera 
(Espainiako Konstituzioaren 25.artikulua) konprometitu egiten da deskribatutakoak bezalako 
jardueren bidez. Horrela, egoera horretan, gaixotasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei, 
haien zaurgarritasuna dela-eta, kondena bikoitza ezartzen zaie. 

12. SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. (2020, irailak 10). «SALUD MENTAL ESPAÑA urge un Plan Nacional de 
Prevención del Suicidio ante la mayor vulnerabilidad de la salud mental de la población debido a la pan-
demia». SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa.

https://consaludmental.org/sala-prensa/plan-prevencion-suicidio-espana-salud-mental/
https://consaludmental.org/sala-prensa/plan-prevencion-suicidio-espana-salud-mental/
https://consaludmental.org/sala-prensa/plan-prevencion-suicidio-espana-salud-mental/
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Nazioarteko erakundeek azaltzen dutenaren arabera, herrialde batean suizidioari aurre egiteko, 
suizidioa prebenitzeko estrategia nazional bat ezarri behar da, eta gobernuek arazo horren 
aurrean duten konpromisoa argi islatu behar du. 

SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioak behin eta berriz aldarrikatu du Suizidioa Prebenitzeko Plan 
Nazional bat egitea, eta are gehiago COVID-19ak eragindako krisiaren egungo testuinguruan. 
Krisia dela-eta, faktore eragileak indar handiagoz azaleratzen ari dira, eta biztanleriaren ehuneko 
handi bati eragingo diote. Beraz, garrantzitsua eta premiazkoa da suizidioa prebenitzeko 
estrategia nazional bat izatea, pertsonen osasun mentala eta bizitza babestu eta zaindu ahal 
izateko, bereziki ahulenena. 

Planaren helburua suizidio-tasak murriztea eta jokabide suizidak prebenitzea izango da. 
Suizidatzeko arriskua artatzeko telefono-zerbitzu bat egon behar luke, publikoa eta doakoa, hiru 
zifrakoa eta gogoratzeko modukoa (genero-indarkeriarako jarritako 016 zenbakiaren antzekoa), 
profesionalek arreta kontrolatua eskaintzearren. Horrez gain, biztanleria oro har sentsibilizatzeko 
eta haientzat informazioa hobetzeko balio behar luke, erakunde publikoek, komunikabideek eta 
horretan aritzen diren gizarte-erakundeek sustatutako kontzientziazio-kanpainen bitartez, eta 
arrisku suizida garaiz detektatzeko ere bai.

Jokabide suizidaren arrazoiak ugariak eta konplexuak dira, eta, gehienetan, bizitzako egoerekin 
lotzen dira, etengabeak edota zirkunstantzialak. Hori eragiten dutenen zerrenda pertsona batek 
bere bizitzan zehar dituen esperientziak bezain luzea izan daiteke, nahiz eta zenbait faktorek, ez 
gutxik, asmo eta jokabide suizidak baldintzatzen dituzten. Halaber, honako hauek eragin handia 
dute suizidio askotan: pobrezia, langabezia, maite dituzun pertsonak galtzea, harremanak 
etetea, arazo juridikoak edo laneko arazoak, familian izandako aurrekari suizidak, alkoholaren 
eta estupefazienteen abusuak, haurtzaroko tratu txarrak, gizarte-isolamendua eta depresioa 
eta esquizofrenia bezalako zenbait buru nahasmendu. 

Depresioa, substantziak kontsumitzearen ondorioz sortutako nahasmenduak eta portaera 
antisozialak lotzen dira gehien jokabide suizidarekin. Kalkuluen arabera, bizitza osorako suizidio-
arriskua % 4koa da aldarte-nahasmenduak dituzten pertsonen artean, % 7koa alkoholarekiko 
mendekotasuna dutenen artean, % 8koa nahasmendu bipolarra dutenen artean eta % 5ekoa 
esquizofrenia duten pertsonen artean. 

Depresio handienean, suizidio-arriskua 21 aldiz biderkatzen da, elikadura-nahasmenduetan 33 
aldiz eta toxikomanietan 86 aldiz. 

Aipatzekoa da, eta are gehiago egun bizi dugun egoeran, indarkeria matxistak duen eragina 
hori jasaten duten emakumeen osasun mentalean; horrek, gainera, jokabide suiziden arriskua 
gehitzen du. Konfinamenduko hilabeteetan zehar, emakume horiek tratu txarren emaileekin 
batera bizi behar izan dute, zainduta, etxetik irten ezinik eta laguntza-baliabideetara jotzeko 
aukerarik gabe; ondorioz, horrek guztiak haien ahultasuna areagotu du. Zifra zehatzik ez badago 
ere, Psikologiako profesionalek ohartarazi dute indarkeria matxistak eta sexu-abusuak jokabide 
suizidaren arrisku-faktore garrantzitsuak direla. 
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5.1.2.  Oviedoko epaile batek behin-behinean artxibatu du Andreasen 
kasuaren bidezko kausa; hots, Asturiasko Unibertsitate 
Ospitale Zentralean (HUCA) meningitisarekin hildako gazte 
oviedoarrarena, osasun mentaleko arazo bati leporatuta13 

Andreas F. G., 26 urteko oviedoarra, Asturiasko Unibertsitate Ospitale Zentralean (HUCA) hil zen 
bihotza gelditzearen ondorioz, Psikiatriako eremuan ingresatuta zegoela eta inmobilizatuta 
epailearen aginduz. Gazteak Psikologia ikasi zuen Oviedoko Unibertsitatean, eta Gizarte Politikei 
eta Ongizateari buruzko masterra ere egin zuen; masterrean, krisi ekonomikoak lan prekarioak 
dituzten langileen eta langabezian daudenen osasunean eta ongizate psikosozialean dituen 
ondorioei buruzko azterketa egin zuen. 

Komunikabideetan zabaldutakoaren arabera, sozialki oso aktiboa zen, eta ez zuen osasun 
mentaleko aurretiko diagnostikorik. Hurbilekoen eta lagunen arabera, amigdalitis akutuaren 
diagnostikoa zuen, baina osasun-langileek gehiegizko garrantzia eman zioten zeukan 
aztoramenduari eta izaera psikiatrikoko aurrekari familiar batzuei; era horretan, inmobilizatu egin 
zuten, eta heriotzaren kausa izan zitezkeen beste faktore batzuk oso eskas artatu zituzten14. Aurretik 
ez zen baztertu haren ondoezaren jatorri organikoa. Gaztea unitate horretatik irteten ahalegindu 
zen, baina ospitaleratzea borondatez kontrakoa izatera iritsi zen, eta mekanikoki eutsi zioten. 

Andreasen heriotza gaitzesteko Manifestuaren15 arabera, gaztea «meningitis eta miokarditis 
baten ondorioz hil zen, garaiz ez detektatzeagatik, sintomak osasun mentaleko arazo bati leporatu 
baitzizkioten».

Auzia behin-behinean artxibatu du Oviedoko epaile batek, akusatutako zazpi medikuren aldetik 
ez duelako praxi txarrik ikusi, talde medikoak eta auzitegi-medikuak egindako txostenak kontuan 
hartuta. Defentsak 50 osasun-profesionalen beste txosten bat aurkeztu zuen. Aitana ahizpak 
prozesu judizialarekin aurrera jarraitzen du, berak adierazi bezala, «justizia egin dadin. Bide 
horretan, SALUD MENTAL ESPAÑAren Osasun Mentalaren alde Lehen Pertsonan Batzordearen 
laguntza du. 

Psikiatrizatutako pertsonen taldeek, gainera, genero-joera argia ikusten dute kasu honetan; izan 
ere, emakumeen ahotsa gutxi entzuten da, eta emakume horrek osasun mentaleko arazoak 
dituela uste bada, are gutxiago. Marta Plaza Feminismos. Miradas desde la diversidad liburuaren 
egilea da, eta honela adierazten du: «Diagnostikoarekin, batez ere zure etikieta ‘buru-nahasmendu 
larri kroniko eta iraunkortzat’ jotzen bada, zuri, zure gorputzari eta zure bizitzari buruzko zenbait 
erabaki ere iristen dira, eta askotan inork ez zaitu entzuten». 

2020ko abenduaren 10ean, Giza Eskubideen Eguna izan zen, eta nahasmendu mentala duten 
pertsonek osasun-arretan jaso ohi dituzten indarkeria-egoerak salatu zituen SALUD MENTAL 
ESPAÑAK. Eskubideen urraketa ohikoenetako bat neurri hertsatzaileak erabiltzea da; hala nola, 

13. Momoitio, A. (2020, azaroak 20). «Lo siento muchísimo, Andreas». El Diario. 
14. Muñoz Escandell, I. (koord.). (2018). «Informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas 
con trastorno mental en España: 2017». SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa.
15. «Manifiesto en repudio a la muerte de Andreas debido a contención mecánica». Giza Eskubideen Aldeko 
Andaluziako Elkartea. 

https://www.apdha.org/manifiesto-en-repudio-a-la-muerte-de-andreas-debido-a-contencion-mecanica/
https://tienda.pikaramagazine.com/home/128-feminismos-miradas-desde-la-diversidad.html
https://www.eldiario.es/pikara/siento-andreas_132_6445860.html
https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-derechos-salud-mental-2017/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-derechos-salud-mental-2017/
https://www.apdha.org/manifiesto-en-repudio-a-la-muerte-de-andreas-debido-a-contencion-mecanica/
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mekanikoki eustea. Praktika hori tortura izan daiteke NBEren arabera, eta jasaten duen pertsonak 
ondorio psikologikoak (trauma) nahiz fisikoak (hematomak, hausturak, muskuluen atrofia) izan 
ditzake, batzuetan heriotza ere eragitera iritsita.16

5.2. Jardunbide egokia 

5.2.1. #ConectaConLaVida2020 kanpaina

2020ko irailaren 10ean, Suizidioaren Prebentziorako Munduko Eguna zela-eta, SALUD MENTAL 
ESPAÑA Konfederazioak gomendioak eta aldarrikapen politikoak jasotzen zituen kanpaina bat 
atera zuen, eredu soziala aldatzea bultzatzeko. Ekimenaren bitartez, Konfederazioak behin eta 
berriz aldarrikatzen du Suizidioaren Prebentziorako Plan Nazionala egitea; gainera, koronabirusak 
eragindako pandemiaren ondorioz, inoiz baino premiazkoa den zerbait da.17

Nel Gonzalez Zapico lehendakariak honela adierazi du: 

Lehentasunezkoa da plan bat egitea, osasun-arloko profesionalak prestatzeko, gizartea sentsibilizatzeko 

eta arazoa ikusarazteko kanpainak egiteko, tabu izateari utz diezaion, eta, nahitaez, hezkuntza 

emozionala sustatzeko, haur-eskolatik hasita». Puntu horretan, Gonzalez Zapicok honela azpimarratzen 

du: «funtsezkoa da aldaketak proposatzea gizarte-eredua aldatzeko. Sistema materialista batean bizi 

gara, eta lehiakortasuna eta indibidualismoa sustatzen eta bultzatzen ditu. Sistema horrek norbanakoa 

bizitzan lortzen duenaren edo lortzen ez duenaren erantzule bakar egiten du, inguruan ditugun kanpoko 

faktore guztiak kontuan hartu gabe eta arrakasta materiala denaren arabera neurtuta. Sistema anker 

eta etengabeko lehia-sistema batean gertatzen da hori; pertsonak ez du ingurunean babesik edo 

enpatiarik aurkitzen zailtasunei aurre egiteko, eta horrek ondorioak izaten ditu osasun mentalean. 

Horregatik, SALUD MENTAL ESPAÑAk epe luzerako estrategia nazional bat egitea defendatzen eta eskatzen 

du, gizarte gizatiarragoa, enpatikoagoa, ez hain lehiakorra eta materialista sustatzeko, zaintzetan eta 

hezkuntza emozionalean oinarritutakoa.

Aldarrikapenaz haratago, kanpainaren asmoa da, halaber, suizidioaren inguruan sentsibilizatzea, 
tabu izateari utz diezaion. Osasun mentalean esperientzia propioa duten pertsonak, senitartekoak 
eta osasun mentaleko aktibistak protagonista direla egindako lau bideoren bitartez, zenbait 
gomendio eta tresna eskaintzen dituzte ideia suizida bati heltzeko eta hori gauzatzea saihesteko. 
Modu horretan, ideia suizidak dituzten pertsonengana nahiz haien ingurukoengana eta, baita, 
erakundeetara ere, iritsi nahi da. 

16. SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. (2020, abenduak 10). SALUD MENTAL ESPAÑA denuncia el uso de 
contenciones mecánicas: «Aunque yo nunca he estado enterrado vivo, considero que es una experiencia 
similar». SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. 
17. SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. (2020). c., «SALUD MENTAL ESPAÑA urge…» Op.cit.

https://www.youtube.com/watch?v=viMONYme_D8&list=PLoRhFxEIpIHXcuAbky8nOkVT1THxn8GgN
https://consaludmental.org/sala-prensa/denuncia-uso-contenciones-mecanicas/
https://consaludmental.org/sala-prensa/denuncia-uso-contenciones-mecanicas/
https://consaludmental.org/sala-prensa/denuncia-uso-contenciones-mecanicas/
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Distantzia hartu eta erabakia atzeratzea, atzeratu ahal izateko irtenbideak planteatzea, 
segurtasuneko harremanen sare bat izatea, epaitu eta kritikatu gabe entzutea edo osasun-
arloko profesionalengana jotzea dira material horietan jasotzen diren zenbait gomendio, eta 
Suizidioaren Prebentziorako Plan Nazional bat izatea ere aipatzen da, heriotza-kausa hori 
prebenitzera bideratutako ekintza guztiak egituratzeko. 

5.3. Lekukotzak 

Paul Merson. Arsenaleko jokalari-ohia.

Dagoeneko ez dut nire buruaz beste egin nahi. Ez dut horrelako 
pentsamendurik. Ez daramat mundua bizkarrean. Ez naiz ari nire 
burua jotzen, edaten eta jokatzen denbora osoan edota nire buruari 
galdetzen zergatik ari naizen hau neroni egiten. Gaixotasun bat dut. 
Gaixotasun mentala dut. Orain onartu dut hori».18

18. La Razón. (2020, urtarrilak 4). «La leyenda del Arsenal que ha confesado que se quiso suicidar hace un 
año». La Razón.

“

https://www.larazon.es/deportes/20200104/5yfmeu7qpjamzpdjpxqbhgyhze.html
https://www.larazon.es/deportes/20200104/5yfmeu7qpjamzpdjpxqbhgyhze.html
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6. Legearen aurrean pertsona gisa onarpen bera 

DPEK-eko 12. artikulua 

Arau honetan arautzen da desgaitasuna duten pertsonek beren nortasun juridikoa onartzeko 
duten eskubidea, gainerako pertsonen baldintza beretan eta bizitzako alderdi guztietan. 
Horretarako, Estatu Alderdiek neurri egokiak hartu beharko dituzte behar dezaketen laguntza 
eskuratzeko aukera izateko eta abusuak eragozteko zaintza egokiak eta eraginkorrak emateko, 
giza eskubideen arloko nazioarteko eskubidearen arabera. 

6.1. Kontuan izan beharreko alderdiak 

6.1.1.  Desgaitasunaren arloko legeria zibila eta prozesala aldatzen 
duen Lege Proiektua 

2020ko uztailaren 7an, Ministroen Kontseiluak onartu zuen desgaitasunaren arloko legeria 
zibila eta prozesala aldatzen duen Lege Proiektua bidaltzea, Parlamentuan izapidetze aldera. 
Proiektu horren helburua da gure arauak Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko 
Nazioarteko Konbentziora (DPEK) egokitzea, bereziki 12. artikuluan ezartzen duenari erreparatuta. 
Modu horretan, besteak beste, tutoretzari, kuradoretzari, egitatezko zaintzari eta ezgaitasun-
prozedurei (egun, jarduteko gaitasuna aldatzeko prozedurak bezala ezagutzen direnak) buruzko 
arauak aldatzea planteatzen da. 

DPEK-eko aipatu 12. artikuluan esaten da desgaitasuna duten pertsonek gaitasun juridikoa dutela 
bizitzako alderdi guztietan, eta behar izan ditzaketen laguntza-neurriak hartzera behartzen 
ditu Estatuak, abusuak eragozteko zaintzak edo berme-mekanismoak ezarrita. Zaintza horiek 
pertsonaren eskubideak, borondatea eta lehentasunak errespetatzeaz gain, interes-gatazkak 
edo eragin bidegabeak saihestu beharko dituzte, proportzionalak eta pertsonaren egoeretara 
egokituak, ahalik eta epe laburrenean aplikatu beharko dira eta eskumeneko agintari edo organo 
judizial independente eta inpartzial batek aldian behin aztertu beharko ditu. 

Hasiera batean, erreformaren helburua da gaur egungo sistema aldatzea, hots, erabakiak 
hartzerakoan, pertsonaren borondatea eta lehentasunak errespetatzean oinarritzen den 
beste bat izatea. Hala ere, nahiz eta egia izan asmo handiagoko erreforma bat egin nahi zela, 
desgaitasunen bat duten pertsonen bizitzan tradizioz esku hartzea ekarri duten erakundeekin 
amaitzearren, giza eskubideen estandarrak kontraesanean jartzeagatik, eta haien lehentasunak 
kontuan hartu gabe erabakiak hartzeko modu hori erabat aldatzeko, errealitatean gertatzen dena 
da alderdi askotan ez garela iritsi osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen eskubideak 
bermatzera espero zen neurrian, kontuan hartuta Lege Proiektu honek eskaintzen zuen aukera. 
Beraz, SALUD MENTAL ESPAÑAK uste du garrantzitsua dela ondorengoa adieraztea: 
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Nabarmentzen duguna 

Gure ustez, laguntza-neurriak (tutoretza ordezkatzera datozenak) aldizka berrikusteko 
mekanismoak eta borondateari, nahiei eta lehentasunei buruzkoak sartzea, kontuan izan 
beharreko irizpide gisa, nabarmendu beharreko alderdi positiboak dira. 

Zeren falta sumatzen dugu

Labur-labur, honako hau detektatzen dugu: 

 σ Ez da lortu erabakiak hartzerakoan ordezkapen-sistema batetik babeseko sistema 
batera erabat aldatzea. Hori horrela da, zeren benetan aldaketa nominal gehiago 
gertatu dira sakonekoak baino. Esate baterako, «tutoretza»ren ordez, «erabateko 
ordezkaritza duen kuradoretza» izango da; hau da, esan daiteke «txakur berak direla 
baina lepoko desberdinekin».

 σ Modu horretan, ez da sortu pertsonaren premia zehatzen arabera intentsitate 
handiagoarekin edo txikiagoarekin esku har dezaketen figuren sarerik. Egin dena 
da eduki berria ematea kuradoretza bezalako figura tradizionalei eta defendatzaile 
judizilarena edo izatezko zaintzarena zabalago arautu. Hori dela-eta, uste dugu 
komenigarria litzatekeela denbora inbertitzea pertsona bakoitzaren premia 
espezifikoetara egokitzeko behar bezain malgua eta eraginkorra de sistema bat 
eratzeko, laguntza haren nahien eta lehentasunen araberakoa izatea bermatuz (DPEK-
eko 12. eta 19. artikuluak). 

 σ Mugitzen garen esparruaren eta testuinguruaren barnean, eta kontuan izanik 
ordezkatzen ditugun pertsonekin oraindik ere nolako estigma lotzen den, hasiera 
batean, ez gaude kuradoretza edo defendatzaile judiziala bezalako irudiei eduki berria 
ematearen aurka. Gehiago kezkatzen gaitu pertsona horien eskubideen babesa 
kaltetzeak zaintzeko irudi tradizionalen artean funtzioak aldatuta edota borondatez 
kontrako ospitaleratzeak bezalako neurriak urratzeak, erreforma honetan ez baita 
gai hori jorratzen. Giza eskubideen arloko gaia izateaz gain, laguntza-sare zabala 
azaldutako baldintzetan sortzea funtsezkoa da; izan ere, gaur egun egoera dagoen 
moduan, gainezka dauden tutoretza-erakundeak bakarrik arduratuko lirateke beste 
pertsona batzuek burutu ezin dituzten premiazko neurriak hartzeaz. 

 σ Ez dira zaintza egokiak eta eraginkorrak ezartzen. Nahiz eta behin eta berriz errepikatu 
dena pertsonaren borondatearen eta lehentasunen arabera egin beharko litzatekeela, 
horrela izateko mekanismoak ez dira sortzen. Hori begien bistakoa da erreforman 
jasotako berrikuntza bati dagokionean: osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen 
notario aurrean emandako prebentzio-botereen irudia. Hasiera batean, autonomia 
sustatzearekin bat datorren autotutoretzaren mekanismoa izan arren, abusuak 
eragozteko zaintza egoki eta eraginkorrik ezartzen ez denez, pertsona babes gabe utzi 
dezake hain justu ahulen aurkitzen den unean. 

 σ Beraz, ezabatzen ez bada, beste modu osoago batean birplanteatu beharko litzateke. 
Funtsezkoa da zaintzak sartzea pertsona ahaldunak ematen zaizkion gaitasunez 
abusatu ez dezan. Hain zuzen ere, ahalorde-emailearen (osasun mentaleko arazoak 
dituen pertsona) interesen aurkakoak izan daitezkeen gehiegikeriak prebenitu behar 
dira, hain justu abusuaren aurrean erreakzionatzeko baliabiderik ez duen unean. 
Egoera horretan pertsonaren eskubideak bermatzeko modu bat litzateke kontrol 
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judizial bat ezartzea; hala ere, onena litzateke haren izaerarekin ondoen egokitzen 
dena erabakitzeko aukera ezberdinak sakonago aztertzea, eta, bideraezina izanez 
gero, ezabatzea. 

 σ Bizikidetza sartu da kuradorearen karguan jarduteko irizpide erabakigarri gisa. 
Dena den, jakin badakigu bizikidetza beti ez dela irizpide onena izaten pertsona bat 
kuradoretzan aritzeko egokia den erabakitzeko, batzuetan, kontrakoa ere gertatzen 
da-eta. Gainera, beste alderdi batzuen artean, garrantzitsua da nabarmentzea 
elkarbizitza, askotan, arrazoi terapeutikoak edo autonomiaren garapenarekin eta 
sustapenarekin zerikusia duten askotarikoak medio eten egiten dela. Modu horretan, 
beharrezkoa da gertakizun hori kontuan izatea, eragozpen bat izan ez dadin. 

 σ Eskatzen duten pertsonentzat onuragarriak diren kudeaketetan laguntza arintzeko eta 
malgutzeko aukera aprobetxatu zitekeen eta kudeaketa horien zama burokratikoa 
murriztu, batez ere aurretiko baimen-eskaerari dagokionean, eta hori guztia 
segurtasun juridikoa zainduz eta gero egingo den berrikuspena alde batera utzi gabe. 
Hori horrela izaten da bereziki larrialdi sozial edo ekonomikoko kasuetan eta, zehazki, 
administrazio publikoak emandako prestazioak eta zerbitzuak bezalako eskubideak 
eskatzeko, berreskuratzeko edo hoberako aldatzeko izapideak kudeatu ahal izateko 
aukera eman egon behar luke. 
Zehazki, Proiektuaren 287.1 artikuluko 1. atalean esaten da kuradoreak baimen judiziala 
lortzeko betebeharra duela «garrantzi pertsonaleko edo familiarreko ekintzak egiteko, 
kaltetutako pertsonak bere kasa egin ezin dituenean, eta hori guztia zentro batean 
sartzeari dagokionean legez xedatutakoa salbu». Gure ustez, salbuespen bat ezarri 
behar zen onuragarriak diren ekintzei dagokienean, administrazio publikoak emandako 
prestazio eta zerbitzuetarako eskubideak sortzen dituzten kudeaketa eta izapideak 
izateagatik. 

 σ Abokatuaren eta prokuradorearen nahitaezko esku-hartzea oro har ez sartzeak, eta 
ez soilik salbuespenezko kasuetan, desgaitasuna duten pertsonak justiziara benetan 
sartzea kaltetzeaz gain, diskriminaziorako eta zigorgabetasunerako espazioak finkatzen 
eta hedatzen laguntzen du. 

Ondorioz, onena izango zen erreforma honek asmo handiagoko planteamendu bat egitea. 
Horretarako, laguntza-figuren sare zabalago batera ireki behar zen edo, gutxienez, sare 
horren intentsitatea modu zabalagoan arautu, ordezkapena ahal deneraino saihestuz, eta, 
puntu horretara iritsita, pertsonaren bizitzaren historiaren arabera jardunez, erabakiak haren 
borondatearen, nahien, interesen eta lehentasunen arabera hartzearren. 

Halaber, horrek guztiak eskatzen du erreforma osorik birplanteatzea prozesu-mailan, 
Aurreproiektuan egindako garapenak ez baitu bermatzen DPEKean sartutako eskubideak 
benetan betetzea. Beste gai batzuen artean, deigarria da borondatez kontrako ingresoak 
batere ez aipatzea. Horrela, gabezia hori estaltzeaz gain, garrantzitsua izango zen erreforma 
hau aprobetxatzea justizia eskuratzeko bermeak izateko; tartean, prozedura-doikuntzak, agente 
bideratzaileen figura aurreikustea, e.a. 
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7. Justiziarako sarbidea

DPEK-eko 13. artikulua 

Arau honetan prozedura doitzeko beharra arautzen da, desgaitasuna duten pertsonek 
justiziarako sarbide eraginkorra izan dezaten; era berean, justizia-administrazioan lan egiten 
dutenen trebakuntza egokia erregulatzen du, polizia- eta espetxe-langileak barne. 

7.1. Kontuan izan beharreko alderdiak 

7.1.1. Justiziarako sarbidea giza eskubideen arloko gaia da 

Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko NBEren Konbentzioak eragin garrantzitsua 
izan du, besteak beste, funtsezko hiru gaiei dagokienez: Pertsona bezala onarpen bera Legearen 
aurrean (DPEK-eko 12. art.), askatasuna eta segurtasuna (DPEK-eko 14. art.) eta justiziarako 
sarbide eraginkorra (DPEK-eko 13. art.). 

Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentziora araudia egokitzeari 
buruzko abuztuaren 1eko 26/2011 Legea argi eta garbi eskas ikusi da ildo horretan; izan ere, ez ditu 
behar bezala jorratzen DPEK-en eta desgaitasuna duten pertsonen nortasunaren, gaitasunaren, 
askatasunaren eta segurtasunaren eskubideen arloan dugun gure sistema juridikoaren arteko 
desadostasun garrantzitsuak. Beraz, bizitzako alderdi guztietan gaitasun juridikoa gainerako 
pertsonen baldintza beretan dagoela baieztatzean, laguntza-sistema bat ezartzea eskatzen 
da, gaitasun hori gauzatzeko laguntza ematearren, eta babes-neurri proportzioanalak eta 
egoeretara egokituak ere bai, laguntza-mekanismoen funtzionamendu erregularrerako berme 
gisa, betiere pertsona horien borondatea eta lehentasunak errespetatuta eta eskumeneko 
agintaritza edo organo judizial independente eta inpartzialaren kontrolpean (DPEK-eko 12. art.).

Hain zuzen ere, laguntza-sistema pertsonalizatua diseinatu behar da, trafiko juridikoan bidegabeko 
egoerak saihesteko, osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei beren eskubideak askatasunez 
erabiltzea galarazten dietenak, kontuan izanik desgaitasuna duten pertsonak ahalik eta gehien 
babesteko, aurreikusten den sistema osoak Konbentzioko bi funtsezko printzipio errespetatu 
behar dituela: gutxieneko esku-hartzea eta haien autogobernua erraztea.

Aurrekoa ikusita eta ahaztu gabe hori sustatzea Estatu Alderdiei dagokien betebeharra dela, 
beharrezkoa da justizia eskuratzeko duten eskubidea bermatzea, DPEK-eko 13. artikuluan jasotzen 
den moduan; horrek ahalmena ematen dio desgaitasuna duen pertsona orori, berdintasun-
baldintzetan, justizia emateko eta haien interesen babes juridikoa lortzeko ardura duten organoen 
jarduera sustatzeko. Baina, eskubide hori bermatzeko, prozedura-doikuntzak ezarri behar dira, 
pertsonak prozedura judizial guztietan zuzeneko edo zeharkako parte-hartzaile gisa dituen 
eginkizun eraginkorrak errazago gauzatzeko (lekuko bezala deklaratzea, ikerketa-etapa eta 
aurreko beste etapa batzuk barne). Modu horretan, gainerako eskubide guztiak, izan zibilak, 
politikoa, ekonomikoak, sozialak edota kulturalak, benetan gozatzeko aukera ere sustatzen 
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da, Brasiliako Arauen19 Arrazoien Azalpenean agerian geratu zen moduan: «Sistema judiziala 
ahultasun-egoeran aurkitzen diren pertsonen eskubideak modu eraginkorrean defendatzeko 
tresna gisa eratu behar da, eta eratzen ari da. Ez du asko balio Estatuak eskubide bat formalki 
aitortzeak eta titularrak eskubide horren babesa lortzeko justizia-sistemara modu eraginkorrean 
jotzerik ez izateak».

Printzipio horiekin bat etorriz, nazioartean agente bideratzailearen irudia sortu da, biztanleria 
ahulei justiziara jotzeko eskubidea gauzatzeko laguntza-neurri gisa eta oztopoak ezabatzeko 
mekanismo moduan, Arau horietako 65. Paragrafoari jarraiki:20 «Zaurgarritasunaren egoera 
zehatzak horrela aholkatzen badu, deklarazioa eta gainerako ekintza prozesalak profesional 
bat aurrean dela burutuko dira, horren eginkizunetako bat izango baita zaurgarritasun-
egoeran dagoen pertsonaren eskubideak bermatzen laguntzea. Halaber, komenigarria litzateke 
zaurgarritasun-egoeran dagoenaren erreferente emozionala dena ekintza horretan egotea». 

Beraz, analogiaz eta DPEK-eko 3., 4., 5., 8., 12. eta 13. artikuluetan oinarrituta, desgaitasunak 
osasun mentaleko arazoa osagai gisa duenean, pertsona horrek bere erreferente emozionala 
den norbaiten laguntza izango du, desgaitasuna duen pertsonaren autonomia bultzatuaz eta 
gaitasun juridikoa babestuz, eskubideak eta betebeharrak gainerako pertsonen baldintza beretan 
gauzatzea bermatzeko. 

2017ko abenduaren 27an, Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioaren Bulegoak 
justiziara jotzeko eskubideari buruzko txostena egin zuen DPEK-eko 13. artikuluaren arabera; 
bertan, besteak beste, ondorengoa nabarmendu zuen: «justiziara jotzeko, desgaitasuna duten 
pertsonek gaikuntza-eskubide batzuk izan behar dituzte, bereziki, legearen aurrean pertsona gisa 
berdin onartzea (12. art.) eta erabilerraztasuna, komunikaziorako eta informazioa eskuratzeko 
askotariko bitartekoak barne hartzen dituena (9. eta 21. art.)». Txosten horretan bertan, azpimarratu 
zuten prozedura-doikuntzak «bitarteko bat direla epaiketa inpartzialerako eskubideaz eta justizia-
administratiboan parte hartzeko eskubideaz benetan baliatzeko, justiziara jotzeko eskubidearen 
elementu intrinsekoak izatearekin batera».

2018an, «Desgaitasuna duten pertsonen berdintasuna eta ez diskriminazioa eta desgaitasuna 
duten pertsonek justiziara jotzeko duten eskubideari»21 buruz Giza Eskubideen Kontseiluak 
onartutako ebazpen batek, besteak beste, Estatuei eskatu zien neurri eraginkorrak eta egokiak 
hartzeko, desgaitasuna duten pertsonei, eta, beraz, osasun mentaleko arazoak dituztenei 
justiziara gainerako pertsonen baldintza berdinetan jotzea galarazten dieten oztopo guztiak 
ezabatzeko eta desgaitasuna duten pertsonei berdintasunaz eta ez diskriminazioaz benetan 
gozatzea bermatzeko, berdintasunaren eta ez diskriminazioaren eta justiziarako sarbidearen 
eremuetan. Besteak beste,

19. Iberoamerikako Goi Bilera Judizialeko Lantaldea. (2008, martxoak 4-6). «Reglas de Brasilia sobre acceso 
a la Justicia de las Personas en Condición de vulnerabilidad» Iberoamerikako XIV. Goi Bilera Judiziala, 
Brasilia.
20. Ibid.
21. Nazio Batuen Batzar Orokorra. (2018, apirilak 6). «Resolución aprobada por el Consejo de Derechos 
Humanos el 23 de marzo de 2018, Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad y derecho 
de las personas con discapacidad a acceder a la justicia». A/HRC/RES/37/22. 

https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/hrc/RES/37/22
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/hrc/RES/37/22
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/hrc/RES/37/22
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a. Desgaitasuna duten pertsonak legearen aurrean pertsona gisa berdin onartzea bermatzea 
eta gaitasun juridikoa gainerako pertsonen baldintza beretan gauzatzeko aukera izan dezaten 
zaintzea bizitzako alderdi guztietan, Konbentzioaren 12. artikuluan aitortzen den moduan. 

b. Desberdintasunak jorratzeko eta murrizteko legeak eta politikak onartzea, besteak beste, 
irisgarritasuna erraztuaz, pertzepzio eta jarrera negatiboak aldatzeko modu aktiboan lan 
eginaz eta ingurune inklusiboak aurreikusiaz. 

c. Diskriminazioari eta, bereziki, egiturazko diskrimazioari aurre egiteko neurri espezifikoak 
hartzea eta, neurri espezifiko horiek hobeto aplikatzeko, gainbegiratzeko baliabide eta tresna 
eraginkorrak ematea. 

d. Diskriminazio-modu guztien aurka babestea ziurtatzeko neurriak hartzea, besteak beste, 
Konbentzioa barne-zuzenbidean sartuz, hala dagokionean; haren xedapenak eta alderdi 
berritzaileak aplikatzeko tresnak eta gidalerroak ezarrita; desgaitasuna duten pertsonak 
ahaldunduz beren eskubideei dagokienean; funtzionario publikoen gaitasuna sustatuz, 
bereziki, epaile eta gainbegiratze-lanez arduratzen diren agenteena; eta diskriminazioaren 
biktimek baliabide eraginkorrak eta ordain eta konpentsazio egokiak eskuratuz. 

e. Neurri egoki guztiak hartzea desgaitasuna duten adin guztietako emakumeen eta neskatilen 
aurkako diskriminazio-egoera guztiak ezabatzeko, genero-arrazoiak direla-eta, indarkeria, 
abusuak, diskriminazioa eta estereotipo negatiboak jasotzeko ahulagoak izateagatik. 

f. Zuzenbidearen eremu guztietan doikuntzak egiteko arduradunak identifikatzen dituzten 
esparru juridikoak eta arautzaileak hartzea edo daudenak hobetzea, aplikatzeko jarraibideak 
eta protokoloak eginaz, eskara espezifikoak artatzeko politiken eta aurrekontuen malgutasuna 
ziurtatuaz eta prozedura eta irizpide egokiak ezarriaz eskatutako doikuntzak neurriz kanpoko 
edo bidegabeko karga dakarren objektiboki ebaluatzeko, kasuz kasuko ikuspegia bermatuta. 

g. Desgaitasuna duten pertsonen berdintasun eta ez diskriminazioaren printzipioak Garapen 
Iraunkorrerako 2030 Agenda osoaren aplikazioan sartzea zaintzea. 

h. Desgaitasuna duten pertsonek prozesu judizial edo administratiboetan zuzenean edo zeharka 
eta gainerako pertsonen baldintza beretan parte hartzea eragozten duten lege zibil, penal 
eta prozesalak aldatzea, legerian edo praktikan hirugarrenen ordezkaritza baimentzen duten 
neurriak barne, baimen libre edo informaturik gabe edo gaitasun jurisikoa ukatuta. 

i. Desgaitasuna duten pertsonek beren eskubideak gainerakoen baldintza beretan defendatzeko 
beharrezko informazioa eskuratzea bermatuko duten legeak eta politikak aplikatzea, eta 
desgaitasuna duten pertsonei laguntza juridiko doakoa eta eskuragarria ematea, eskubideen 
eremu guztietan, dagokionaren arabera. 

j. Desgaitasuna duen edozein pertsonari epaiketa inpartziala izateko eskubidea ukatzeko 
eragina duten legeak indargabetzea edo berrikustea, desgaitasuna duten pertsonei justiziara 
jotzea kaltetzen duten praktikak debekatzen dituzten legeak onartuz eta diskriminazioaren 
aurka borrokatzeko neurriak aldarrikatuz eta aplikatuz, prozedura judizial guztietan prozedura-
doikuntzak egitea barne, hala behar denean. 

k. Desgaitasuna duten pertsonek gaitasun juridikoa gainerakoen baldintza berean erabiltzeko 
duten eskubidea kentzeko eragina duen legedia aldatzea edo berritzea, epaiketa inpartzialerako 
eskubidea kaltetzen duten legeak barne, eta, bereziki, honako hauek: errugabetasun-
presuntzioa; aurrez aurre epaitua izateko eta beren burua pertsonalki defendatzeko edo hark 
hautatutako abokatuaren bidez defendatzeko eskubidea; akusazioaren lekukoei galdeketa 
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egiteko, frogak lortzeko eta deskarguko lekukoei galdetzeko eskubidea; eta deklaratzera 
edo errudun aitortzera behartua ez izateko eskubidea, beste babes prozesal eta epaiketa 
inpartzialaren bermeen artean. 

l. Giza eskubideen urraketengatik baliabide eraginkorra ematea, kontuan izanik desgaitasuna 
duen pertsonaren egoera zehatzak, aldaketa sistemikoak sustatuaz, bereziki, gertaerak 
aitortuaz eta erantzukizuna gogobetetzearen osagai moduan onartuaz, eta orientazioa 
emanaz aldaketa juridikoak eta politika-aldaketak burutzeko eta gaitasuna sustatzeko 
jarduerak egiteko, ez errepikatzeko berme gisa. 

m. Lekuko, epaimahai, aditu, epaile, abokatu edo justizia-sistemako bestelako solaskide bezala 
aritzean, desgaitasuna duten pertsonei aukera ematea bizitza publikoan eta politikoan 
gainerakoen baldintza beretan parte hartzeko duten eskubidea gautzatzeko. 

n. Justiziako funtzionarioei, abokatuei eta beste profesional batzuei, auzitegiko perituak, 
espetxeetako langileak eta polizia-agenteak barne, desgaitasuna duten pertsonen giza 
eskubideei buruzko trebakuntza ematea, justiziara gainerako pertsonen baldintza beretan 
jotzeko dituzten eragozpenak gainditzearren. 

Gainera, susmagarri ahulentzako eta prozesu penaletan akusatutako pertsonentzako berme 
prozesalen inguruan Europako Batzordeak 2013ko azaroaren 27an emandako Gomendioan, 
gutxieneko babes-arau batzuk ezartzen dira, Estatu kideei eskatzeko pertsona susmagarrien edo 
akusatuen eskubide prozesalak indartu ditzatela, baldin eta pertsona horiek ezin badituzte ulertu 
eta prozesu penal batean ezin badute modu eraginkorrean parte hartu haien adina, egoera 
mentala edo fisikoa edo desgaitasunak direla-eta («pertsona zaurgarriak»).

7.1.2. Kontzientzia-faltak eta estigmak altxatzen dituzten hesiak 

Desgaitasun psikosoziala (nahasmendu mentala) duten pertsonek hainbat oztopori aurre 
egiten jarraitzen dute, eta horiek, batez ere, estigmaren ingurukoak dira. Osasun mentaleko 
arazoak dituztenentzat, bermatu gabe jarraitzen du gainerakoen baldintza beretan justiziara 
jotzeko eskubideak, eta, ondorioz, oztopo ugariri egin behar izaten diete aurre. Pertsona horiek 
beren giza eskubideen urraketa larriak jasaten dituzte maiz, gizarte osoaren axolagabekeriaren, 
ezjakintasunaren eta onarpenaren aurrean, eta Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) egoera 
horren arrazoiak estigmatizazioarekin eta diskriminazioarekin lotzen ditu22. Bi faktoreek lagundu 
dute pertsona horiei ematen zaien tratamenduan eztabaidagarriak diren iritziak, jarrerak eta 
prozedurak finkatzen, eta, ondorioz, indarkeria-modu ugariren zigorgabetasuna erraztu da, batez 
ere larriak direnak instituzionalizazio-testuinguruetan; esate baterako, ospitale psikiatrikoetako 
eta espetxeetako zentro psikiatrikoetako egonaldiak, baina baita beste eremu askotan ere: 
familian, hezkuntzan, e.a.23 Era horretan, giza eskubideen benetako urraketa horiek haien bizitzako 
alderdi guztietara zabaltzen dira, eta bereziki ahul egiten dituzte haien eskubideak defendatzeko 
bide egokirik ez badute. 

22. Osasunaren Mundu Erakundea (OME). (2013). «Plan de Acción sobre salud mental 2013-2020». Osasuna-
ren Mundu Erakundea (OME). 
23. Nazio Batuen Erakundea (NBE). «Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los 
progresos realizados para velar por el pleno reconocimiento y el disfrute de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, A/58/181, bajo el mandato que figura en la resolución 2002/61 de la Comisión 
de Derechos Humanos, de 25 de abril de 2002».

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.un.org/esa/socdev/enable/disa58181s.htm
https://www.un.org/esa/socdev/enable/disa58181s.htm
https://www.un.org/esa/socdev/enable/disa58181s.htm
https://www.un.org/esa/socdev/enable/disa58181s.htm
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Urraketak era guztietako prozesuetan gertatzen dira. Hala ere, zehazki, bi adierazi nahi ditugu, 
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonek aurre egin beharreko oztopo-moten adierazgarriak 
izateagatik. 

Prozesu zibiletan, esaterako, borondatez kontrako ingresoan, epaitegiaren eta pertsonaren 
arteko harremana askotan formalismo hutsa izaten da benetako bermearen ordez. Gainera, 
egoitza-zentroetan edo ospitale psikiatrikoetan instituzionalizatzeak abusua errazten du, eta 
soilik zaintza posfaktualak izaten ditu. Horrela, askotan, eskubideak aldarrikatzen badituzte, hori 
«ausardiarekin» edo «sintomen agerraldiarekin» identifikatzen dute, eta horrek neurri hertsatzaileak 
eta farmakologikoak areagotzea eragiten du. Horri sistema prozesalaren zorroztasuna gehitzen 
badiogu, pertsona askok bere eskubideak ez erabiltzea erabakitzen dute «gauzak gehiago ez 
zailtzearren».24 

Justiziara jotzeko zailtasun horiek espetxe-eremura ere zabaltzen dira, eta gizarteratzerakoan 
estigma bikoitza izatea gehitzen zaio; hau da, pertsona batentzat desgaitasun psikosoziala 
izateak suposatzen duena eta espetxe-araubidearen mende egon izana. 

Era horretako egoerak konpontzeko beharrezkoa litzateke, beste neurri batzuen artean, egoerari 
buruzko diagnostiko egokia egitea eta, ondoren, protokolo bat lantzea desgaitasun psikosoziala 
duten pertsonek justiziara benetan jotzeko aukera izan dezaten. Bertan, beste alderdi batzuen 
artean, agente bideratzaileak egotea jasoko da, pertsonaren autonomia errazteko, gaitasun 
juridikoa babesteko eta, era horretan, ekintza judizialetan erreferente egoki izateko, laguntza 
tekniko-juridikoak eskaintzen duen profesional erreferentetik ezberdina. Horrekin batera, 
justiziaren administrazioan lan egiten dutenek trebakuntza egokia izan beharko dute, poliziak 
eta espetxeetako langileek barne, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko 
Konbentzioaren 13.2 artikuluan aurreikusitako terminoetan. Gainera, informazio- eta prestakuntza-
ekimenak bultzatu behar dira eta sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpainak ere bai langile 
juridikoei zuzenduta.25

24. Muñoz Escandell, I. (koord.). (2019). «Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental: 
2018». SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa.
25. Ibid.

https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-sobre-estado-derechos-humanos-personas-salud-mental-2018/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-sobre-estado-derechos-humanos-personas-salud-mental-2018/
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7.2. Gomendioak 

Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonek justiziara gainerako pertsonen baldintza beretan 
jotzea bermatzeko gomendagarria litzateke: 

1. Egoerari buruzko diagnostiko egokia egitea. 

2. Desgaitasuna duten pertsonek justiziara benetan jotzeko arreta-protokolo bat egitea, 
haien egoera espezifikoak kontuan hartuta, justiziako langileek eskaintzen dieten 
arreta hobetzearren. Ildo horretan, protokolo honen kapitulu espezifiko moduan edo 
beste agiri batean, borondatez kontra ingresatutako (larrialdiko ingresoa edo arrunta) 
pertsonen egoera jaso beharko litzateke; izan ere, kasu horietan, eztabaidak sortzen 
dira askatasuna kentzearen, isolamenduaren, botikak ematearen ondorioz gaitasun 
kognitiboa murriztearen inguruko gorabehera posibleen eta, baita ere, pertsona 
horiek beren familia- edo auzo-ingurunearekiko duten mesfidantzaren ondorioz, kasu 
askotan, horiek sustatzen baitituzte aipatu ingresatzeak. Modu horretan, funtsezkoa 
litzateke profesional independente bat egotea, aholkatzeko, izapideak egiteko edota 
kanpoarekin komunikatzeko zubi bat izateko ere. Ildo horretan, hurrengo puntuan 
aipatuko dugun agente bideratzailearen figura profesional independentearen eredu 
ezin hobea izan daiteke. 

3. Agente bideratzaileen kidego bat ezartzea, pertsonaren autonomia eta gaitasun 
juridikoa bultzatzeko, ekintza judizialetan erreferentzia egokia izan dadin, aholkularitza 
tekniko-juridikoak eskaintzen duen erreferente profesionaletik ezberdina. 

4. Justizia-administrazioan lan egiten duten pertsonen trebatze egokia diseinatzea eta 
sustatzea, polizia- eta espetxe-langileak barne, DPEK-eko 13.2 artikuluan aurreikusitako 
terminoetan. Horrek eskatzen du langile juridikoei zuzendutako informazio- eta 
prestakuntza-ekimenak nahiz sentsibilizazio-kanpainak bultzatzea, tratu egokia eta 
duina bermatzearren, edota osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei ematen 
dizkieten dokumentuak eta informazioa egokitzea. 

5. Abokatuen Elkargo guztietan, desgaitasuna duten pertsonen inguruan espezializatutako 
ofiziozko txanda bat ezartzea, osasun mentalaren arloko derrigorrezko prestakuntza 
zehatzarekin. 

6. Abokatuen Elkargoen desgaitasun-atalen mailako hurbilketa bat sustatzea, osasun 
mentaleko arazoak (desgaitasun psikosoziala) dituzten pertsonen kolektiboaren 
gainean prestakuntza-, informazio- eta sentsibilizazio-ekimenak bultzatzeko, edo 
estatu-mailan, Espainiako Abokatuen Kontseilu Nagusiaren bitartez. 
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7. Autonomia erkidegoetako, Epaitegietako eta Espetxe Administrazioko osasun 
mentaleko gizarte- eta laguntza-zerbitzuen sare bat sortzea, espetxe-sisteman 
dauden eta osasun mentaleko arazo bat duten pertsonen gizarteratzea erraztearren. 
Horretarako, funtsezkoa izango da kolektibo horren eskubideak defendatzen dituzten 
erakundeek parte hartzea eta tratamendu- eta bideratze-programa indibidualizatua 
diseinatzea. 

8. Segimendua eta ebaluazioa egiteko sistema bat ezartzea eta adierazle garrantzitsuak 
identifikatzeaz gain (objektiboki egiaztagarriak), monitorizatzeko dagozkien tresnak 
definitzea. 
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8.  Torturaren eta bestelako tratu edo zigor krudel, 
anker edo umiliagarrien aurkako babesa 

DPEK-eko 15. artikulua 

Arau honetan arautzen da Estatuek duten betebeharra desgaitasuna duten pertsonak 
babesteko gainerakoen baldintza beretan, torturaren edo bestelako tratu edo zigor krudel, 
anker edo umiliagarrien aurka. 

8.1. Salaketa

8.1.1.  Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen kontrako polizia-
indarkeria: Taser pistolarekin erasoa osasun mentaleko arazoak 
dituen gazte bati Sabadellgo mediku-zentro batean26

2020an zehar, poliziaren hainbat indarkera-kasu edo jarduera estigmatizatzaile ikusi ditugu 
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen aurka. Hain zuzen ere, emakume gazte batean 
kasua hautatu dugu. Azaroaren 26an gertatu zen, Sabadellen; Federació Salut Mental Catalunya 
erakundeak horren berri eman du komunikatu baten bidez, eta Konfederazioak ere bat egin du 
horrekin. Bertan, poliziaren ekintza salatzen dute, «guztiz neurrigabea, bortitza eta onartezina 
izateagatik, estigmaz eta osasun mentalarekiko ezjakintasunaz betea». «Sistemaren alternatibak 
eskatzen ditu, egoera horietan pertsona horiei duintasuna emateko eta lagun egiteko».

Sare sozialetan hedatutako erasoa Sabadellgo (Bartzelona) zentro mediko batean gertatu zen. 
26 urteko emakumea bertara joan zen Psikiatriako hitzordua zuelako. Gazteak bere amarekin 
batera sartu nahi zuen, baina COVID-19aren protokoloak eragotzi egiten zuen, eta, hori dela-eta, 
larritasun-krisia izan zuen. Bideoan27, «neska lurrean ikusten da; 1,53 m neurtzen ditu eta berrogeitik 
gora kilo gutxi pisatzen du». Esquadra Mossoek, fisikoki eusteaz gain, deskarga elektrikoak egin 
zizkioten Taser pistola batekin. 

Salut Mental Catalunyaren komunikatuan nabarmendu zuten polizia-ekintza hori «guztiz 
neurrigabea, bortitza eta onartezina izan zela eta estigmaz eta osasun mentalarekiko 
ezjakintasunaz betea. Giza eskubideak urratu zituen eta ondorio suntsitzaileak izan zaurgarritasun-
egoera batean aurkitzen den pertsonarengan. Agirian bertan adierazten da horrelako asaldura- 
eta larritasun-egoera batean, segurtasun-kidegoen laguntza behar dela eta ez indarkeria. Badira 
egoera horiek artatu ahal izateko beste modu batzuk, aukera terapeutikoak, protokoloak pertsona 

26. Federació Salut Mental Catalunya. (2020, azaroak 27). Comunicado «Inadmisible, aberrante, incom-
prensible. ¡Basta de violencia! La ciudadanía necesita un cuerpo policial que la atienda, la ayude y la pro-
teja». SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa.
27. Centre IRIDIA. (2020, azaroak 26). Atenció. Aquesta actuació amb pistoles elèctriques taser de 
@mossos és molt preocupant i desproporcionada. Si teniu informació de la situació podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres saidavi@iridia.cat #StopTaser [Bideoa]. Twitter.

https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-condena-violencia-policia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-condena-violencia-policia/
https://consaludmental.org/sala-prensa/salud-mental-espana-condena-violencia-policia/
https://twitter.com/centre_IRIDIA/status/1332009109760184320?s=20 y TV3: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/tv3-parla-amb-la-noia-a-qui-els-mossos-van-disparar-amb-una-pistola-taser-a-sabadell/video/6071535/#.X8Alu6lo77A.twitter
https://twitter.com/centre_IRIDIA/status/1332009109760184320?s=20 y TV3: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/tv3-parla-amb-la-noia-a-qui-els-mossos-van-disparar-amb-una-pistola-taser-a-sabadell/video/6071535/#.X8Alu6lo77A.twitter
https://twitter.com/centre_IRIDIA/status/1332009109760184320?s=20 y TV3: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/tv3-parla-amb-la-noia-a-qui-els-mossos-van-disparar-amb-una-pistola-taser-a-sabadell/video/6071535/#.X8Alu6lo77A.twitter
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horien eskubideen, logikaren eta tratu humanitarioaren aurretik jarri gabe. Premiazkoa da 
dagozkion neurriak ahalik eta azkarren hartzea, era horretako gertaerak berriro gerta ez daitezen 
eta sistemaren aurrean ordezko aukerak plantea daitezen, egoera horietan pertsona horiei 
duintasuna emateko eta lagun egiteko. Pertsonei laguntzeko eredu gizatiarrago, prebentiboago, 
hurbilago eta malguago baterantz aurrera egin behar da, gizarteko estamentu guztietatik. Kasu 
honetan, irtenbidea apur bat malguak eta gizatiarrak izatea bezain erraza zen. Amari sartzen 
uztea, mediku bati abisatzea edo hitz egiteko leku lasai bat bilatzea bezain erraza».
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9.  Modu independentean bizitzeko eta 
komunitatean sartua izateko eskubidea 

DPEK-eko 19. artikulua 

Arau honetan erregulatzen da desgaitasuna duten pertsonek komunitatean bizitzeko duten 
eskubidea, gainerakoek dituzten aukera berdinekin; era horretan, Estatuek neurri eraginkorrak 
eta egokiak hartu behar dituzte pertsona horiek eskubide horiez erabat gozatu ahal izateko. 

9.1. Kontuan izan beharreko alderdiak 

9.1.1. Asistentzia pertsonala Osasun Mentalean: kontzeptu orokorrak 

Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko NBEren Konbentzioaren (DPEK) 19. artikuluan 
berariaz ondorengoa ezartzen da: 

Konbentzio honetako Estatu Alderdiek aitortzen dute desgaitasuna duten pertsona guztiek komunitatean 

bizitzeko duten eskubidea gainerako pertsonen baldintza beretan eta aukera berdinekin. Beraz, neurri 

eraginkorrak eta egokiak hartuko dituzte desgaitasuna duten pertsonek eskubide horretaz erabat balia 

daitezen eta komunitatean erabat sartu eta parte har dezaten, bereziki ondorengoak ziurtatuaz: 

 σ Desgaitasuna duten pertsonek beren bizilekua eta non eta norekin bizi hautatzeko aukera izatea, 
gainerakoen baldintza beretan, eta bizitzeko sistema espezifiko baten arabera bizitzera behartuak 
ez izatea. 

 σ Desgaitasuna duten pertsonek etxez etxeko laguntza, egoitza-laguntza eta komunitateko beste 
laguntza-zerbitzu batzuetarako sarbidea izatea, behar duten laguntza pertsonala barne, haien 
existentzia eta komunitatean sartzea errazteko eta isolamendua edo komunitatetik banantzea 
saihesteko. 

 σ Herritarrentzat oro har dauden instalazio eta zerbitzu komunitarioak desgaitasuna duten 
pertsonen eskura ere izatea baldintza beretan eta haien premiak kontuan hartzea.

Gizarte-ereduaren barnean kokaturiko laguntza pertsonala arreta-eredu berri bat litzateke, 
desgaitasun psikosoziala duten pertsonek beren bizitzetan egun bilatzen dituzten parametroekin 
bat datorrena, autonomiaz, bizitza independenteaz eta baita komunitateaz ere ahalik eta gehien 
gozatzeko eskuabidea kontuan hartuta, norberaren bizi-proiektuaren garapenean. 

Espainian, Mendekotasun-egoeran aurkitzen diren pertsonen Autonomia Pertsonala eta Arreta 
Sustatzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen bidez prestazio ekonomiko gisa aitortuta 
dago, eta era honetan definitzen da: «laguntzaile personal batek ematen duen zerbitzua, 
mendekotasun-egoeran aurkitzen den pertsona baten eguneroko bizitzako zereginak egiteko 
edo horietan esku hartzeko, haren bizitza independentea sustatze aldera, haren autonomia 
pertsonala sustatu eta bultzatuaz». 

Modu independentean bizitzeari eta komunitatean sartzeari buruzko eskubideari dagokionez, 
Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideen Batzordeak, 5. Ohar Orokorrean, laguntza pertsonala 
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desgaitasuna duen pertsonaren esku jartzen den interesatuak edo «erabiltzaileak» zuzendutako 
giza laguntza moduan definitzen du, bizitza independentea ahalbidetzeko tresna gisa (16. or., d).

Batzordeak adierazi bezala, desgaitasuna duten pertsonek bizitza independentea izan dezaten, 
aukerak hartzeko, haien bizitzaren gaineko kontrola eramateko eta dagozkien erabaki guztiak 
hartzeko aukera izan behar dute (16. or., a) Alegia, norberaren bizimodua hautatzeko eta 
kontrolatzeko askatasuna aipatzen du. Era berean, Ohar honetan adierazten da, komunitatean 
sartzeko eskubideari dagokionean, gizarteratzeko eta gizartean erabat eta eraginkortasunez 
parte hartzeko printzipioa aipatzen dela (16. or.,) edo, beste era batera esanda, gizartean oro 
har eskaintzen diren zerbitzu guztiak eskuratzeko aukera izatea, bizitza sozialeko arlo guztietan 
erabat parte hartu ahal izatearren. 

Hortaz, bizitza independentearen ikusmoldetik, osasun mentaleko arazoak eta/edo desgaitasun 
psikosoziala duen pertsonaren borondatea beti errespetatua izatea ziurtatzen du asistentzia 
pertsonalak eta, ondorioz, hauetarako aukera ematen dio: bizitzako alderdi guztien gaineran 
erabakiak hartzea, komunitatean libre eta barneratua sentitzea begirada estigmatizatzailerik 
gabe, bere talentuak eta gaitasunak garatzea, trebetasun sozialak eta pertsonalak berreskuratzen 
aurrera egitea eta lanpostu batera sartzea; alegia, bere bizi-proiektua garatzea. 

Premisa horiek kontuan hartuta, laguntza pertsonala tresna baliagarria da osasun mentalaren 
inguruko hiru errealitate desberdinetarako: 

 σ Landa-ingurunean asko eskatzen den zerbitzua da. 
 σ Laguntza pertsonala «elkar laguntza» metodologiaren bidez sustatzen da, eta emaitza 

handiak lortzen ditu. 
 σ Osasun mentaleko arazoak dituzten eta judizialki ezgaituta dauden pertsonek hain 

zorrotzak ez diren babes juridikoko formetara, hots, modu independentean bizitzeko 
eskubidera hobeto egokituta daudenetara aurrera egin ahal izateko laguntza da. 

Laguntza pertsonala pertsonen gaitasunak eta autonomia indartzen ahalegintzen den gizarte-
tresna bat da, baina, era berean, haien existentzia baldintzatzen duten egituretan, erakundeetan 
eta gizarte-harremanetan eragin nahi du, horiek gabe ezingo bailukete bizitza independente 
oso eta eraginkor bat izan. Halaber, aurreiritziak desmuntatu nahi ditu eta desgaitasuna duten 
pertsonen bizitza baldintzatzen duten irudikapenak, arauak eta balioak aldatu.

9.1.2. Asistentzia pertsonala landa-ingurunean 

Landa-inguruneak baldintzatzaile esanguratsu batzuk ditu: despopulazioa, zahartzea, 
sakabanaketa, hurbileko zerbitzuen eskasia, pobrezia, langabezia, isolamendua, azpiegitura 
eta garraio defizita, e.a. Hori dela-eta, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko 
Konbentzioak interes berezia agertzen du landa-inguruneetan bizi diren pertsonekiko, batez ere 
honako alderdi hauek kontuan hartuta: irisgarritasuna (9. art.), osasuna (25. art.) eta gaikuntza 
eta errehabilitazioa (26. art.). Modu horretan, Estatu Alderdiei eskatzen die neurri egokiak har 
ditzatela landa-inguruneetan bizi diren pertsona desgaituei sarbidea ziurtatzeko, gainerako 
pertsonek dituzten baldintza beretan eta haien bizilekuetatik ahalik eta hurbilen. 

Estatistika Institutu Nazionalak Gizarteratzearen eta Osasunaren inguruan 2012an egindako 
inkestaren arabera, desgaitasuna duten eta landa-ingurunean bizi diren pertsonek laguntza-
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premia gehiago dituzte, premia horiek bete gabe egoteagatik; hots, laguntza teknikoak edo laguntza 
pertsonala izan daitezke (hiri-ingurunean baino % 12 gehiago). Inkesta berean, mugikortasunari 
dagokionean, Laguntza Pertsonala gehiago behar dela ikusten da (Desgaitasunaren Estatu 
Behatokia, 2017).

Aztarna horiek aurrean izanda, beharrezkoa da landa-ingurunea artatzea, pertsonen ingurune 
komunitariora hurbileko zerbitzuak eramanaz eta eskainiaz; tartean, Laguntza Pertsonalaren 
Zerbitzua. 

Baliabide hori eskuratuta, pertsonen bizi-kalitatea hobetzeaz gain, aukera-berdintasuna ere 
bermatzen da. Gainera, hurbileko zerbitzu hori abian jartzeak enplegu-hobi berri bat sortzen du, 
biztanleria finkatu eta landa-ingurune horien garapena sustatzearren (CyL Osasun Mentalaren 
Federazioa, 2019).

9.1.3.  Asistentzia Pertsonala Osasun Mentalean: «elkar laguntza» 
metodologia

«Pareen laguntza edo elkar laguntza» moduan esaten zaio osasun mentalean esperientzia propioa 
duten pertsonek beste batzuei eskaintzen dieten laguntzari; izan ere, beren esperientziaren 
ondorioz eta pairatutakotik irteteko izan duten gaitasunari esker, beste pertsona batzuei 
laguntzeko trebatu eta gaitu dira, partekatzen dituzten antzekotasunengatik. Hain zuzen ere, 
esperientziaz aditua da, esperientzia-jakintza du, eta horrek beste bati laguntzeko gaitasuna 
ematen dio ezagutzen duen ibilbide batean (Agrest, Abadi, Cáceres, Lamovsky, Vigo, Neistadt, 
Zalazar, Leiderman, 2014).28

Gaur egun, metodologia hori lotuta dago eskubide-kontuekin, gaitasunen aitortzarekin eta 
esperientzia propioa duten parte-hartzaileek beren burua zain dezaketela eta beste berdinen 
babesa izan daitezkeela dioen aitorpen sozial eta profesionalarekin (Ardila Gomez, Agrest, Abadi, 
Cáceres, 2013).29

Hainbat onura aurkitu ditzakegu metodologia honetan. Alde batetik, osasun mentalean 
esperientzia propioa duen pertsona eta laguntzaile pertsonal moduan aritzen dena ahaldundua 
da, baloratua eta premiazkoa sentitzen delako ‘Berdin’ bati laguntza emateko (CyL Osasun 
Mentalaren Federazioa, 2019). Era berean, ‘berdin’ batek uler dezake zer esan nahi duen 
desberdintasunak eta laguntza baten beharrak, berak lehen pertsonan hori esperimentatu 
izanagatik. Kontzeptua profesionalen desberdina da. ‘Berdin’ batek eskubideen gabeziak eta 
mugak izan ditu; gainera bizitzako biografia, pentsamenduak, sentimenduak eta portaerak 
komunak dira, eta, beraz, errazago ulertzen du beste pertsona (Ardila, et. al., 2013). Horrek bere 
buruari eta bizitzari buruzko sentimendu positiboak eragiten dizkio beste pertsonari, itxaropenaren 

28. Agrest, M., Abadi, D., Cáceres, C., Lamovsky, L., Vigo, D., Neistadt, A., Zalazar, V. eta Leiderman, E. (2014). 
«Pasos en la inclusión de pares en una institución dedicada a la asistencia y la rehabilitación en salud 
mental». Fernández, A. R. eta Enders, J. E., Experiencias y reflexiones en Salud Mental Comunitaria, (223-247). 
Kronosprint.
29. Ardila Gómez, S. E., Agrest, M., Abadi, D. eta Cáceres, C. (2013). «El aporte de los pares al trabajo en salud 
mental: consideraciones acerca de las relaciones entre los sistemas formales e informales de ayuda: relato 
de una experiencia». Argentinako Psikiatriako aldizkaria, 24 (112), 465-471. 

https://www.researchgate.net/profile/Martin-Agrest/publication/308633776_PASOS_EN_LA_INCLUSION_DE_PARES_EN_UNA_INSTITUCION_DEDICADA_A_LA_ASISTENCIA_Y_LA_REHABILITACION_EN_SALUD_MENTAL/links/57e96c8d08aef8bfcc9616eb/PASOS-EN-LA-INCLUSION-DE-PARES-EN-UNA-INSTITUCION-DEDICADA-A-LA-ASISTENCIA-Y-LA-REHABILITACION-EN-SALUD-MENTAL.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Martin-Agrest/publication/308633776_PASOS_EN_LA_INCLUSION_DE_PARES_EN_UNA_INSTITUCION_DEDICADA_A_LA_ASISTENCIA_Y_LA_REHABILITACION_EN_SALUD_MENTAL/links/57e96c8d08aef8bfcc9616eb/PASOS-EN-LA-INCLUSION-DE-PARES-EN-UNA-INSTITUCION-DEDICADA-A-LA-ASISTENCIA-Y-LA-REHABILITACION-EN-SALUD-MENTAL.pdf
http://www.editorialpolemos.com.ar/docs/vertex/vertex112.pdf
http://www.editorialpolemos.com.ar/docs/vertex/vertex112.pdf
http://www.editorialpolemos.com.ar/docs/vertex/vertex112.pdf
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zentzua, «gaixotasunaren» kontrolean duen parte-hartze maila eta komunitateko kide izatearen 
sentimendua handitzearekin batera (CyL Osasun Mentalaren Federazioa, 2019).

Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Errelatore Bereziak honela dio Giza Eskubide 
eta Eskubide Zibil, Politiko, Ekonomiko, Sozial eta Kultural guztiak, garapenerako eskubidea 
barne, Sustatzearen eta Babestearen inguruko 2016ko txostenean: «egoera berean aurkitzen 
diren pertsonen arteko laguntza tresna eraginkorra da nahasmendu emozional larriak dituzten 
pertsonei laguntzeko eta osasun mentaleko zerbitzuetan hertsapena prebenitzeko, komunitatean 
laguntza emateaz gain».

Gainera, gogoratu behar da enplegua eskuratzeko zailtasun gehien dituzten bizntaleria-taldeen 
artean, osasun mentaleko pertsonen taldea aurkitzen dela, neurri handi batean, estigma 
sozialak sortzen dituen oztopoen ondorioz. Hori dela-eta, beharrezkoa da enplegu-aukerak 
sortzen dituzten ekintzak garatzea, eta, horrela, elkar laguntza edo berdinen arteko laguntza 
metodologiaren bidezko laguntza pertsonala lanerako aukera bat izaten da osasun mentaleko 
arazoak dituzten pertsonentzat; horrez gain, ongizate fisikoa eta emozionala izaten laguntzen 
du, bizitza independentea sustatzen eta osasun mentaleko nahasmenduen inguruan dagoen 
estigma sozial hori ezabatzen.

9.1.4.  Asistentzia pertsonala: babesa jarduteko gaitasuna mugatzen 
denean 

Gaitasuna aldatzeko prozesuak mekanismo juridikoak dira, eta «pertsona bati bere kabuz 
gobernatzea galarazten dioten gaixotasun edo urritasun fisiko edo psikiko iraunkorren» 
kasuetarako aurreikusten dira (Kode Zibilaren 200. art.). 

Aurrean ikusitako moduan, 2020ko uztailaren 7an, desgaitasunen bat duten pertsonei dagokienez, 
Kode Zibila erreformatzeko Lege-proiektua onartu zuen Ministroen Kontseiluak. Proiektu 
horrek atzean uzten du egoera zibil moduan ulertutako ezgaitzea, eta aldaketak sartzen ditu 
desgaitasuna duten pertsonen zaintza eta babeserako erakundeen erregulazioan, gai horri 
eredu sozialetik aurre eginez. 

Legearen aurrean pertsona bezala berdin onartzeak bermatzen du desgaitasuna duten pertsona 
guztiek beren gaitasun juridikoa osorik gauzatzeko eskubidea izatea eta, beraz, beren bizitza 
gainerakoen baldintza berdinetan hautatzea eta kontrolatzea, non, nola eta norekin bizi nahi duten 
erabakiaz, edota haien borondatearen eta lehentasunen arabera laguntza jasotzea. Erabakiak 
hartzeko laguntzarako trantsizioa osorik egitearren eta 12. artikuluan adierazitako eskubideak 
gauzatzearren, ezinbestekoa da desgaitasun psikosoziala duten pertsonek beren nahiak eta 
lehentasunak prestatzeko eta adierazteko aukera izatea, beren gaitasun juridikoa gainerakoen 
baldintza berdinetan erabiltze aldera. Horretarako, komunitateko kide izan behar dute. Gainera, 
gaitasun juridikoa gauzatzeko laguntza komunitatean oinarritutako ikuspegiarekin eman behar 
da, pertsona horien nahiak eta lehentasunak errespetatuaz. Ezin da alegatu desgaitasuna 
duten pertsonek komunitatean modu independentean bizitzeko duten eskubidea ukatzeko edo 
mugatzeko behar den gaitasuna edo laguntza-maila erabat edo partzialki kendu izana. 

Ildo horretan, aurrean jada aipatu moduan, laguntza pertsonalaren zerbitzuak bizitza-proiektuaren 
garapenean autonomia-maila handiena izatea errazten die osasun mentaleko arazoak dituzten 
pertsonei. 
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9.2. Jardunbide egokia 

9.2.1. Asistentzia pertsonala Osasun Mentalean gida 

Gaztela eta Leongo Osasun Mentalaren Federazioak, SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioaren 
eta Gaztela eta Leongo Juntako Gizarte Zerbitzuen Kudeatzailetzaren lankidetzarekin, ONCE 
Fundazioak finantzatuta, Guía de Asistencia Personal en Salud Mental argitaratu du. 

Gida aitzindaria da estatuan, eta helburua da gizarte eta osasun zerbitzuetako profesionalentzat 
laguntza- eta orientazio-erreminta izatea, laguntza pertsonalaren zerbitzuarekin loturiko prestazio 
ekonomikoa bideratzeko funtsezko gakoak izateagatik, eta osasun mentala gizartean babestu 
eta bultzatu nahi duten pertsona guztientzat ere bai. 

Osasun mentaleko laguntzaile pertsonalaren figura bat izateak inklusioan aurrera egitea esan 
nahi du; izan ere, pertsona garatzea errazten du laguntza edo akonpainamendua eskatzen duten 
arlo guztietan; trebetasun sozialak eta pertsonalak berreskuratzerakoan aurrerapen handiagoa 
ahalbidetzen du; eta prestakuntzarako edo lanpostu bat eskuratzeko euskarria da. 

9.3. Gomendioak

Osasun mentaleko arazoak (desgaitasun psikosoziala) dituzten pertsonek beren ingurunean 
bizitzeko eta haien bizi-proiektuari dagokion guztian agintea izateko eskubidea dute. Hala ere, 
laguntza egoki eta beharrezkorik gabe, kasu askotan, egoitza-baliabideei edo eguneko zentroei 
dagokienez, erakundeetara hurbiltzera behartuta daude. 

Beraz, beharrezkoa da: 

1. Asistentzia pertsonalari buruzko araudia garatzea. 

2. Prestazioak eta baliabideak pertsonei bideratzea eta ez erakundeei, edota zerbitzuak 
pertsonengana egokitzea sustatzea eta ez alderantziz. 
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10. Mugikortasun pertsonala 

DPEK-eko 20. artikulua 

Arau honetan arautzen da desgaitasuna duten pertsonek mugikortasun pertsonala ahalik eta 
independentzia handienarekin eta nahi duten modu eta unean arrazoizko prezioan izateko 
duten eskubidea; era berean, Estatu alderdiek mugikortasun hori ziurtatzeko neurri eraginkorrak 
hartuko dituztela zehazten da. 

10.1. Salaketa

10.1.1.  Ez da bermatu osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen 
mugikortasuna COVID-19ak eragindako osasun krisiaren 
testuinguruan 

Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen kolektiboa heterogeneoa da, eta ez da bermatu 
mugikortasunerako duten eskubidea gainerakoen baldintza beretan, martxoaren 14ko 463/2020 
Errege Dekretuaren 7.1 artikuluan eta Osasun Ministerioak 2020ko martxoaren 19an emandako 
Instrukzioan xedatutakoaren arabera; azken horretan, COVID-19ak eragindako osasun krisiaren 
egoera kudeatzeko irizpide interpretatiboak ezartzen dira. Pertsona askok ez dute desgaitasun-
mailaren errekonozimendua izapidetuta, eta, beraz, linbo legal batean geratzen dira, irten 
beharra justifikatzeko txosten medikoak edo psikologikoak izan arren. Gainera, beste asko 
sistema soziosanitariotik kanpo aurkitzen direnez, ez dute egiaztatzeko dokumentaziorik, ez eta 
eskuratzeko biderik ere, larrialdi-egoera batean. 

Herritarren segurtasuna babesteari buruzko 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa eta 
Mordaza Legea bezala ezagutzen dena, alarma-egoeran maiz erabili da osasun mentaleko 
arazoak dituzten pertsonak zigortzeko; horiek, ordea, osasun-zerbitzuak aktibatzea eragin behar 
zuten sintomak izaten dituzte, eta ez dira agintaritzaren aurreko erresistentzia moduan kalifikatu 
behar. 
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11. Osasunerako eskubidea 

DPEK-eko 25. artikulua 

Arau honetan arautzen da desgaitasuna duten pertsonek ahalik eta osasu-maila onena izateko 
eskubidea, desgaitasun-arrazoiak medio diskriminatuak izan gabe. Horretarako, Estatuek neurri 
egokiak hartu beharko dituzte, osasun-zerbitzuetarako sarbidea izan dezaten, genero-kontuak 
kontuan hartuta, osasunarekin loturiko errehabilitazioa barne. 

11.1. Kontuan izan beharreko alderdiak 

11.1.1.  Elikadura-nahasmenduak: garen bezala geure burua 
maitatzeko borroka 

Ez da kapritxo bat. Ez da nerabezaroko etapa bat. Ez du inolako zerikusirik borondate-ezarekin 
edota azalekoa izatearekin ere. Elikadura-jokabidearen nahasmenduak (EJN) osasun mentaleko 
arazoak dira, eta, beste asko bezala, ulertezintasunez inguratuta daude. Hala ere, gero eta 
informazio gehiago dago, eta modu irekian hitz egiten da horietaz, fisikoaren gaineko presio 
soziala inoiz baino handiagoa den unean. Espainian, 400.000 pertsona inguruk dituzte osasun 
mentaleko arazo horiek. % 90 emakumeak dira.30

Anorexia eta bulimia bezalako EJNak pertsona baten elikadura-jokabideari eragiten dioten 
osasun mentaleko arazoak dira, eta, orokorrean, janariarekiko eta norberaren pisuarekiko 
obsesioa izaten dute. Nahasmendu-motaren arabera, pertsona batek muturreraino mugatu 
dezake janaria jatea, edo, bestela, kopuru handiak jaten dituen gertakari errepikakorrak igaro 
ditzake, ondoren okada eragiteko. Osasun mentalean duten gatazkaz gain, EJNak sekuela larriak 
utz ditzakete maila fisikoan. 

Baina zer gertatzen da pertsona batek arazo hori garatzeko? ADANER-ekoek (Nerbio Anorexia 
eta Bulimia Artatzea Defendatzen duen Elkartea) azaltzen dutenez, nahasmendu horiek 
kontrolean oinarritzen dira. Horiek garatzen dituzten pertsonek aldez aurretiko arrisku-faktore 
batzuk dituzte; hala nola, perfekzionismoa, kontrolaren beharra, frustrazioekiko tolerantzia 
txikia, hiperrerantzukizuna edo autoestimu baxua. «Haien bizitzako uneren batean zerbaitek 
deskontrolatzen ditu: eskola-zikloaren aldaketa, lagunekin arazoak, bikotearekin haustea, 
lanean hastea edo lana galtzea, atzerrian egotea, abusuak, bullyinga,… Ez dute zertan gertaera 
negatiboak izan behar, estresgarriak baizik, eta janariaren kontrolean aurkitzen dute eguneroko 
bizitzan aurkitzen ez duten kontrola».

30. SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. (2020). «Trastornos alimenticios: la lucha por querernos como 
somos». Encuentro aldizkaria, 1 alea, 4-6.

https://consaludmental.org/sala-prensa/reportaje-trastornos-alimenticios-revista-encuentro/
https://consaludmental.org/sala-prensa/reportaje-trastornos-alimenticios-revista-encuentro/
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Noeliak elikadura-nahasmendua izan zuen hamaika urtez. «Gaixotasun honek fisikoan eragiten 
badu ere, ez da fisikoarengatik gertatzen, barruagoko arazoengatik baizik. Niri dagokidanez, 
neskatila oso lotsatia nintzen, eta autoestimua oso behean nuen; familia-arazoak genituen. Nire 
burua gero eta argalagoa ikusita, hobeto sentitzen nintzen. Nire burua kilokaloriak zenbatzeko 
kalkulagailu bilakatu zen, eta nire etsairik okerrena izatera iritsi zen. Segurtasun-falta handia 
nuen, autoestimu baxua, bizitzarekiko eta baztertua izatearekiko beldurra. Ez nuen nire burua 
batere maite».

Elikadura-nahasmenduetan genero-joera nabarmena da. % 90 emakumeak dira, baina gizonei 
ere eragiten die. Dena den, ADANER-ekoek honela ohartarazten dute: «Gizonei gehiago kostatzen 
zaie onartzea nahasmendua dutela, emakumeen nahasmenduak direla uste baitute; beraz, 
laguntza eskatzea kostatzen zaie».

Elikadura-nahasmendu bat agertzen denean, lehen arretara jo behar da, handik osasun mentalera 
bideratzea eskatzeko eta hortik EJNko baliabide espezifikoetara iristeko. Hala ere, ADANER-ekoek 
salatzen dute Lehen Arretan ez dela beti protokolo hori jarraitzen. Gainera, «baliabideetara jotzeko 
itxaron-denborak luzeegiak dira. Asteroko tratamendua beharko litzateke, eta hori lortzea oso 
zaila da», gaineratu dute.

Egoera horren aurrean, elkarteak funtsezkoak dira pertsona horiei laguntzeko. AFECTAMUR-
ek, SALUD MENTAL ESPAÑA elkarte-mugimenduko Murtziako erakundeak, arreta eskaintzen die 
elikadura-jokabideko nahasmenduak dituzten pertsonei eta haien familiei. Soilik 2019. urtean, 
era horretako nahasmenduren bat zuten 184 pertsona artatu zituen. Horrez gain, prebentzio-lana 
ere egiten du ikastetxeetan hitzaldiak emanez. 

Leonor Gonellek, AFECTAMUR elkarteko presidenteak, aitortzen du «denek ezagutzen dituztela 
itxaron-zerrenda amaigabeak eta osasun-sistemak berak duen zailtasuna profesionalen arteko 
koordinazioa sustatzeko, hori funtsezkoa izanik EJNren tratamenduan eta arrakasta-bermean». 
AFECTAMUR-eko presidenteak azaldu du, tratamenduaren hasieran, EJN duten pertsonek «arreta 
psikologikoa, nutrizionala edo psikiatrikoa behar dutela maiz (batzuetan astean behin), eta hori 
zaila dela osasun publikoan». Gainera, familiarekin batera egin beharreko esku-hartze osoa ere, 
errekuperatzeko funtsezkoa dena, «ez da sartzen osasun publikoan».

AFECTAMUR elkarteak izugarri lagundu die Noeliari zein Miriami. «Lehendabizi, kasu askoz 
ere gehiago ikusten dituzulako, eta, gero, terapia familiarrak dituztelako, eta horrek ere asko 
lagundu zuen nire errekuperazioan», dio Noeliak. Leonorrek azpimarratzen du garrantzitsua dela 
pertsonaren familiak ere terapia espezifikoetara joatea, modu horretan sendatzea azkarrago 
lortzen baita. 

Gaur egun, EJN artatzeko modu berriak sortzen ari dira, eredu konbentzionaletatik urrunduaz, 
hori askotan hertsatzailea izanik. Ciudad Realeko Unibertsitate Ospitale Nagusiko Elikadura 
Nahasmenduen Unitatea estatuan erreferentea da zentzu horretan. Unitate ireki horrek 14 urtetik 
gorakoak artatzen ditu, eta Espainia osoko familien eskariak jasotzen ditu. 

«Tratamenduaren oinarria ez da pertsonari honako hau esatea: “zu gaixo zaude, eta ez dakizu 
kontrolatzen”; honako hau esatea baizik: “zailtasun hauek izan ditzakezun pertsona bat zara, 
eta nik lagundu zaitzaket gaizki doakizuna hobeto maneiatu ahal dezazun eta zure proiektuak 
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aurrera atera ahal ditzazun”. Pertsonak berak gidatzen gaitu», azaltzen du Luis Beatok, ospitale 
horretako Psikiatria Zerbitzuko buruak. 

Arreta-eredu horretan funtsezkoena da pertsonak nahasmendu hori zergatik garatu duen 
ulertzea, zergatik «bere antsietatea maneiatu behar duen betekadak eginaz eta, ondoren, botaka 
arituaz», eta tresnak eskaintzea autoestimu baxuari edo izan ditzakeen beste zailtasunei hobeto 
aurre egiteko modua aurkitzen laguntzeko. «Beste terapia batzuk soilik sintomen tratamenduan 
oinarritzen dira. Gure ustez, sintomak dira gaixoak bere gatazkak maneiatzeko duen modu 
bakarra. Hor zer dagoen jakin behar da», adierazi du psikiatrak. 

Beatorentzat, helburua da pertsona bere buruarekin ondo sentitzea: «Bere iragana, gorabeherak, 
familia ulertzea. Bere bertuteak eta zailtasunak ikus ditzala eta bere proiektu pertsonala aurkitu 
eta burutu dezala, ahalik eta bizitza osoena egin ahal izateko».

11.1.2. Depresioa desgaitasunaren arrazoi nagusi gisa 2030ean 

Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera, depresioa buru-nahasmendu bat da, eta 
300 milioi pertsona baino gehiagori eragiten die mundu osoan. Kopuru horrek, ordea, gora egin 
dezake. Koronabirusak eragindako pandemia dela-eta, nazioarteko erakundeak berak esan du 
osasun mentaleko arazoak gehitu egin direla oro har, eta arlo horretan inbertsioak areagotzeko 
eskaera egin du.31

Pandemiaren aurretik, Gaztela-Mantxako Psikologoen Elkargo Ofizialeko kidea den Ivan Eguzquiza 
psikologoak jada esaten zuen Espainian hogei pertsonatatik batek depresioa duela; horrela, gure 
herrialdea Europan osasun-arazo larri horren eragina duen laugarren herrialdea da. Profesional 
horren arabera, kopuru horien atzean gero eta nerabe gehiago daude, adin horretan presio 
sozialak eta onartua izateko beharrak pisu handia baitute, eta hirugarren adineko pertsonak 
ere bai, bakardadearen eta min kronikoen biktimak izateagatik. Depresioa garatutako kasuan, 
emaitzarik okerrena suizidioa da, jada gazteen bigarren heriotza-kausa munduan eta lehena 
Espainian kanpoko faktoreak medio. Gainera, gure herrialdea antidepresiboen kontsumoan 
munduko hamargarren potentzia ere bada.32

Hala ere, gure herrialdean arazoak duen eraginak ez du horren inguruan kontzientziazio eta 
sentsibilizazio handiagorik sortu. Alderantziz, Jose Ramón Pages Lluyotek, ANAED (Drepresio 
Gaixoari Laguntzeko Laguntza Nazionala) Fundazioko koordinatzaileak, adierazi moduan, gizarteak 
arin jokatzen du horren inguruan. Modu horretan, galdera hau egiten du: inork ez badu minbizia 
‘minbi’ bezala aipatzen, zergatik kentzen zaio garrantzia gaitz honi ‘depre’ bezala aipatuta. Lucas 
Giner psikiatrak eta ikertzaileak honela adierazi du: «suizidio gehienak patología psikiatrikoekin 
lotuta daude, eta ez dira nahitaez buruko gaixotasun larriak. Patologia hori tratatzen bada, kasu 
askotan suizidioaren ideia desagertzen da. Arazoa da ez dutela tratamendu hori eskuratzen. Uste 
da beren buruaz beste egindakoen erdia ez direla diagnostikatuak izan».33 

31. Álvarez, M. J. (2020, ekainak 30). «Suicidio y depresión: la otra ‘epidemia’ más allá del coronavirus». Rtve. 
32. Rojín Guitián. (2020, urtarrilak 13). «La depresión será en 2030 la primera causa de discapacidad en 
jóvenes y adultos». Efe Salud.
33. Ibid.

https://www.rtve.es/noticias/20200630/suicidio-depresion-otra-epidemia-mas-alla-del-coronavirus/2023531.shtml
https://www.efesalud.com/depresion-2030-primera-causa-discapacidad-jovenes-adultos/
https://www.efesalud.com/depresion-2030-primera-causa-discapacidad-jovenes-adultos/
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Beste arazo bat da osasun mentaleko arazoen inguruan dagoen informazio-falta, eta ezagutzarik 
ez izate horrek beldurra edo baztertzea eragiten du, ezezaguna denak ondorio hori izaten baitu 
pertsonengan. Horregatik dira garrantzitsuak horren inguruko informazio-kanpainak. EINek beste 
bi urte igaro arte datuak argitaratuko ez dituenez, ezingo dugu pandemia-garaian suizidioarekin 
berretsitako heriotzei buruzko estatistika-daturik izan 2021eko amaierara arte. Hala ere, adierazle 
guztiek hazkunde handia izan dela adierazten dute. Itxaropenaren Telefonotik ohartarazi dute 
Espainian hilketak baino 13 aldiz suizidio gehiago daudela, eta jada, urtearen hasiera aldera, 
Herriaren Defendatzaileak Gobernuari eta autonomia-erkidegoei eskatu zien gai horretan 
inbertsioa handitzeko, kontuan izanik Psikologiako profesionalen ratioa biztanle bakoitzeko ia ez 
dela handitu azken hamarkadan. Horrek esan nahi du sei psikologo daudela 100.000 biztanleko; 
hots, Europako batez bestekoa baino hiru aldiz gutxiago. Gainera, osasun mentaleko zerbitzuek 
osasunean egindako inbertsioaren % 5 jasotzen dute ozta-ozta.34 

OMEk ohartarazi du datorren epidemia, gutxienez mendebaldeko herrialdeetan, ez dela birus bat 
izango, depresioa bezalako osasun mentaleko arazo bat baizik. Espainian adierazitako bidean 
jarraitzen badugu, ez gara inola ere prestatuta egongo. 

11.2. Salaketak

11.2.1.  Osasun mentalaren arazoekiko arretarik eza larriak gertatu dira 
COVID-19ak eragindako pandemiaren testuinguruan 

Ohartarazi diren arazoak honako hauek dira: 

 σ Zainketetan, gabezia edo haustura gertatzen ari da. Aurrean adierazi moduan, 
pertsona batzuek ez dute behar duten zaintza jasotzen haien osasun mentalari 
dagokienean, eta, ondorioz, kasu askotan, ezta fisikoa ere. Ez dira osasun mentaleko 
zentroarekin telefonoz harremanetan egon modu erregularrean, eta, kasu askotan, ez 
dute ezta kontakturik ere izan. Zentro horien erantzuna, zentzu horretan, desberdina 
izaten ari da. 

 σ Medikazioari dagokionez, osasun mentaleko zentroen erantzun irregularra dela-eta, 
pertsonek ezin izan dituzte galdetu tratamendu farmakologikoen inguruan dituzten 
zalantzak (dosi gehiago edo gutxiago hartu, bigarren mailako ondorioak, e.a.). 

 σ Azaldutako arrazoiak medio, ez da arreta terapeutikoaren hornidura ere bermatu, 
pandemia gertatu aurretik ere defizitarioa zena, eta, are beharrezkoagoa, pandemian 
zehar.

 σ Osasun mentaleko arazoak dituzten eta etxerik ez duten pertsonen kasuan, egiaztatu 
da haientzat aurreikusitako baliabideetara ez dutela jo, halakorik izanez gero. Gainera, 
baliabide horietan ez dago ekipamendu egokirik haien beharrak artatzeko, osasun 
mentaleko arazoak eta/edo substantziak kontsumitzearen arazoak (patologia duala) 
izateagatik. Ez zaie haietara joatea erraztu, ez eta osasun fisiko eta mentalerako duten 
eskubidea ere bermatu. 

34. Ibid.
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11.2.2.  Osasun mentaleko arazoak dituzten eta etxerik gabe dauden 
pertsonekiko diskriminazioa COVID-19ak eragindako krisian 
zehar 

Koronabirusaren pandemiak eragindako krisiak agerian utzi ditu gure sistemak dituen ahuleziak, 
arrailak irekitzearekin batera, baliabide eta aurreikuspen ezarengatik. Ahulezia horietako bat 
osasun mentaleko arazoak dituzten eta etxerik gabe dauden pertsonen arreta da, egiaztatu 
baita aurreikusitako baliabideetara ez direla iritsi, halakorik izanez gero. 

Ildo horretan, kasu paradigmatiko bat azalduko dugu, lurralde nazional osoan egunero gertatzen 
den errealitatearena. Osasun mentaleko arazoak dituen emakume batek, kalean bizitzeaz gain, 
ez du inolako tratamendurik jarraitzen, eta haren familiak ez du gaur arte lortu harentzat inolako 
baliabide egokirik aktibatzea. Azken aldiz amaren etxera joatean ikusi zuten; ama adinekoa 
da, eta ezin izan zion sartzen utzi konfinamendua derrigorrezkoa izateagatik eta COVID-19aren 
egoerak zekarren arriskuarengatik. Ezezkoa entzutean, oihuka eta atea indarka jotzen hasi zen, 
harik eta polizia etorri, eutsi eta haren egoeran zeuden pertsonentzat prestatutako aterpetxera 
joateko esan zion arte. Ez zioten laguntzarik eskaini baliabide horretara jotzeko eta ez zen inolako 
protokolorik aktibatu haren egoeran aurkitzen diren pertsonei laguntzeko. Geroztik ez da haren 
berri izan. 

Adierazi behar da osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonek arrisku handiagoa dutela 
COVID-19 harrapatzeko, prebentzio-informazioa eta higienea eskuratzeko mugak izateagatik, 
ingurumenarekiko eta laguntzaileekiko kontaktu fisikoaren mendekotasunarengatik eta 
desgaitasunak eragindako edo horrekin konektaturiko aldez aurretiko osasun-baldintzengatik. 
Hori dela-eta, funtsezkoa da osasun-estrategiek epidemiaren alderdi medikoak ez ezik, giza 
eskubideak eta osasun-erantzunaren zati gisa hartutako neurrien ondorio espezifikoak ere 
lantzea. 

Desgaitasun espezifikoa dela-eta, beste pertsona batzuekiko desabantaila berezia eragin 
dezaketen praktiken bidez biztanle-sektore jakin batzuen premia espezifikoak ez artatzea jokabide 
diskriminatzailea da. Ondorioz, osasun-arloko erakundeen eta profesionalen jarduera guztia 
giza eskubideen aginduek zuzendu behar dute, ez diskriminatzeko eta modu desberdinean ez 
tratatzeko, eta bere burua desberdintzat hartzen duena eta, beraz, balio txikiagokoa, zigortzen 
duten aurreiritzi eta joerarik gabe jokatzeko, haren osasunak eta bizitzak lehentasun gutxiago 
izateagatik. 

Herri administrazioek eta osasun-arloko langileek osasun-arreta ekitatiboa eta diskriminaziorik 
gabea bermatu behar diete osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei pandemia-larrialdiko 
ezohiko egoeretan. Osasun-arreta horretan, arazo fisikoak zein psikologikoak hartu behar dira 
kontuan, eta berme guztiekin bideratu behar dira. 
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11.2.3.  Espainia Psikologia Klinikoko profesionalen kopuruaren ilaran 
osasun publikoan, OMEren datuen arabera 

Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera, Espainia ilaran aurkitzen da Psikologia Klinikoko 
profesionalen kopuruan, osasun publikoan. Egoera horren aurrean, Herriaren Defendatzaileak 
Gobernuari eta Autonomia Erkidegoei eskatu die Espainian osasun mentala artatzeko zerbitzua 
gehitzeko zer egin berehala aztertzeko. 2020ko urtarrilean argitaratutako informazioa kontuan 
hartuta, osasun publikoan profesionalen ratioa 100.000 biztanleko 6koa zen 2018an, Europako 
batez bestekoa (18) baino hiru aldiz txikiagoa.35

Osasun mentaleko zentroen eta ospitalen arteko banaketa desberdina izateaz gain, Lehen Arreta 
arretarik gabe utzita, profesionalek ez dute behar adinako denborarik arreta egokia emateko. Ildo 
horretan, Julio Bobesek (2017) honela adierazi du: «Europako estrategia aplikatzeko gai izan ez 
garenez, ez dugu herrialde osorako ulergarriak diren daturik. Geratzen den apurra light estatistikak 
eta iritziak dira, nahiz eta jakin asistentzia-eskaera handitu egin dela baina baliabideak ez. Horrek 
esan nahi du itxaron-zerrenda gehiago egongo direla eta behar ez bezala artatutako pertsona 
gehiago ere bai».36

11.2.4.  Psikofarmakoen preskripzioa % 200 hazi da Espainian 2000. 
urteaz geroztik 

Hipnosedatzaileak (lasaigarriak, somniferoak edo antidepresiboak) hirugarren postuan daude 
Espainian gehien kontsumitutako drogen artean, alkoholaren eta tabakoaren atzetik. Espainian, 
bost pertsonatatik batek botika horiek hartu zituen 2019. urtean zehar, eta osasun-adituek 20ko 
hamarkadarako egiten dituzten aurreikuspenak ez dira hobeak. Izan ere, depresioa izango da 
jada gure herrialdeko bigarren osasun-arazo garrantzitsuena, dagoeneko fenoómeno soziala 
izanik: tristura masiboa.37

Ondorioz, kontuan izan behar dugu dokumentu honetan aurrean ikusi dugun atala: Espainia 
Psikologia Klinikoko profesionalen kopuruaren ilaran osasun publikoan, OMEren datuen arabera. 
Hain zuzen ere, arreta terapeutikorik ez izateak edo gutxi izateak eta Lehen Mailako Arretan ez 
egoteak igoera hori baldintzatzen du neurri handi batean, balantzak berehalako eragina duen 
pilularen epe laburreko aukeraren alde egiten baitu. Ildo horretan, Espainiako Psikiatria Elkarteak 
oso argigarriak diren pare bat datu eman ditu: hipnosedatzaileen % 80 Lehen Arretan errezetatzen 
dira, eta Espainian osasun mentaleko espezialistak baino askoz ere farmako gehiago daude.38 

Orain egin dezagun kontu: Espainian biztanle bakoitzeko psikologoen ratiorik baxuena dugu, 
Europako batez bestekoarekin alderatuta, eta Lehen Mailako Arretan batere ez dago; Lehen 
Arretan, ordea, psikofarmakoak era esponentzialean errezetatzen dira. Datu horiei erreparatuta, 
bakoitzak atera ditzake bere ondorioak. 

35. Remacha, B. eta Ordaz, A. (2020, urtarrilak 30). «Un informe muestra las carencias de España en salud 
mental: hay tres veces menos psicólogos que la media de Europa». ElDiario.es.
36. Pérez de Vega, L. (2020, urtarrilak 16). «La asistencia psicológica, en el trastero de la sanidad pública». 
Huffpost.
37. Cancho, J. (2020, urtarrilak 16). «Historia de los psicofármacos, un relato de locos». Onda Cero.
38. Ibid.

https://www.eldiario.es/sociedad/defensor-pueblo-sanidad-psicologos-habitantes_1_1053594.html
https://www.eldiario.es/sociedad/defensor-pueblo-sanidad-psicologos-habitantes_1_1053594.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-asistencia-psicologica-en-el-trastero-de-la-sanidad-publica_es_5e1fc732c5b63211760dc4c1
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/historiad/psicofarmacos-locos_202001165e20373a0cf2d11c7c2e2d92.html
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11.3. Lekukotzak

Miriam. Ikaslea. 

Nire gorputza maitatzen eta onartzen eta nire burua maitatzen 
ikasi dut, aldaketak izan baditzaket ere. Geure burua garen bezala 
ezagutu eta onartu behar dugu. Batez ere, argi izan behar dugu, 
saiatuta eta laguntzarekin, gaixotasuna gainditzen dela».39

Espido Freire. Idazlea. 

Diagnostikoa jakin nuenean, niretzat askatzea izan zen. Depresioa 
nuen. Azkenean, banekien zer gertatzen zitzaidan, jada iritsi nintzen, 
eta hortik irteteko bidea bilatu behar nuen. (...) Nik uste nuen askoz 
ere normalizatuagoa egongo zela. Jendeak, berriz, haien antzeko 
egoerei buruz hitz egiten zidan, tentuz, eta azkenean norbaitek hitz 
egitea eskertzen zidaten. Hor konturatu nintzen izurrite garaikidea 
izanik, batez ere izu- eta antsietate-atekeekin nahastua, lotsa 
ematen zigula hortaz hitz egiteak».40

39. SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. (2020). c., «Trastornos alimenticios: la lucha…», op.cit.
40. Albilla, M. (2020, urtarrilak 9). «No recuerdo vivir sin depresión». Diario de Burgos.

“

“

https://www.diariodeburgos.es/noticia/z3722943c-076e-e9e6-6480ea414e349ffd/no-recuerdo-vivir-sin-depresion
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12. Lanerako eta enplegurako eskubidea 

DPEK-eko 27. artikulua 

Arau honetan erregulatzen da desgaitasuna duten pertsonek gainerakoen baldintza beretan 
lan egiteko duten eskubidea. Horren barruan sartzen da desgaitasuna duten pertsonentzat 
lan-merkatu eta –ingurune irekian, inklusiboan eta irisgarrian modu askean hautatutako edo 
onartutako lanaren bidez bizimodua ateratzeko aukera izateko eskubidea. 

12.1. Kontuan izan beharreko alderdiak 

12.1.1. Enpresen osasun mentala 

Elsa Martí Lidergo Emozionalaren Eskolako (LEE) doktorea eta zuzendaria da, eta, haren ustez, 
enpresen osasun mentala lantzeko dago Espainian. Libro blanco de las emociones y valores 
2020 liburuaren bultzatzailea da, eta bertan ondorioztatzen da emozioak faktore erabakigarriak 
direla langileen, eta, ondorioz, enpresen osasunean. Hori dela-eta, garrantzitsua da emozioak 
kudeatzen jakitea, norberaren garapena ez ezik, «kudeaketa emankorragoa eta osasungarriagoa 
ere lortzeko; izan ere, horrek, ezbairik gabe, emaitza hobeak ekarriko dizkie konpainiei eta onura 
handiagoak langileei».41

41. Europa Press. (2020, urtarrilak 9). «La salud mental de las empresas es la tarea pendiente en España, 
según una experta». Infosalus.

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-salud-mental-empresas-tarea-pendiente-espana-experta-20200109181641.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-salud-mental-empresas-tarea-pendiente-espana-experta-20200109181641.html
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13. Eranskinak

13.1.  1. Eranskina. SALUD MENTAL ESPAÑAren ekintzen 
zerrenda pandemian zehar 

SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioak hainbat kanpaina jarri ditu abian sareetan. 

13.1.1. #SaludMentalvsCovid19 kanpaina

Isolamendu-egoerak mundu guztiari eragiten dio, baina osasun mentaleko arazoak dituzten 
biztanleen artean arriskua areagotzen da. Hori dela-eta, #SaludMentalVsCovid19 kanpainaren 
helburua biztanleria kontzientziatzea izan zen COVID-19ak eragindako isolamendu-aldian osasun 
mentala zaintzeak zuen garrantziaren inguruan. 

Isolamendu-egoerak arrisku-faktore batzuk ditu, 
eta horiek osasun mentala okertzea eragin dezateke 
herritarren artean nahiz jada osasun mentaleko 
arazoa duten pertsonen artean. Ondorioz, 
garrantzitsua da Psikologiako profesionalek 
norberaren zaintzaren inguruan emandako 
gomendioak jarraitzea. 

SALUD MENTAL ESPAÑAren elkarte-mugimenduak 
zenbait gomendio eman zituen isolamendu-aldi 
horretan osasun mentala zaintze aldera. 

SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioak birusa 
ez zabaltzeko osasun-agintariek emandako 
adierazpenak jasotzen zituen gida sartu zuen 
kanpainan; baita, konfinamendu-egoera eramaten 
laguntzeko zenbait jarraibide eta baliabide ere. 

Era berean, Osasun Ministroak, 2020ko martxoaren 
19ko instrukzioaren bidez, konfinamendu-egoerak 

larriagotutako jokabide-asaldurak zituzten pertsona desgaituei eta, hala bazegokion, haien 
laguntzaile bati, beharrezko joan-etorriak egiteko baimena eman zien. Horren aurrean, 
SALUD MENTAL ESPAÑAk zuhurtzia eskatu zuen, egun haietan bizi zen bezalako egoera hain 
salbuespenekoak ezarritako erantzukizun kolektiboa gogoraraziz. Instrukzioak adierazitako 
moduan zirkulatzeko eskubidea bagenuen ere, zaindu beharreko goragoko ongia zegoen; hau 
da, norberaren bizitza eta gainerakoena, betiere ez kutsatzeko beharrezko neurriak hartuta. 

https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/autocuidado-rutinas-ejercicio-aislamiento-coronavirus/
https://consaludmental.org/campana-saludmentalvscovid19/
https://consaludmental.org/campana-saludmentalvscovid19/
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13.1.2. #GraciasXTuValor kanpaina

Kanpaina honen helburua izan zen esker-mezu bat bidaltzea egindako lanarekin eta haien 
osasuna arriskuan jarriaz etxean egon behar zuten herritarren ongizatea eta lasaitasuna ematen 
eta errazten ahalegindu ziren pertsona guztiei. 

Ekimen honetan lehengo Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizateko Ministerioak esku hartu zuen, 
eta Emakumeen Estatu Sareko, Osasun Mentalaren Alde Lehen Pertsonan Batzordeko eta SALUD 
MENTAL ESPAÑAren Batzorde Iraunkorreko ordezkariek hartu zuten parte. Hain zuzen ere, bideoen 
bitartez, eskerrak eman zizkien konfinamenduan zehar herrialdearen funtzionamendurako 
jarduera erabakigarria eta ezinbestekoa egindako sektore profesional bakoitzari. 

Modu horretan, mezuak bidali zizkieten honako arlo hauetan lan egiten zuten pertsonei: Osasuna, 
Arreta Soziosanitarioa, Hezkuntza, Ikerketa, etxeko zaintzak, saltoki txikiak eta azalera handiak, 
farmaziak, lehengaien eta elikagaien ekoizpena, garraiolariak, taxistak eta garraio publikoa, 
Estatuko Segurtasun Indarrak eta Kidegoak, garbiketa- eta mantentze-zerbitzuak, hileta-
zerbitzuak, boluntariotza eta komunikabideak. 

Ekimenean, sektore guztiei eskerrak emateko bideoa egin zen, eta beste hamabost grabazio 
egin ziren sektore bakoitzari eskerrak emateko. Hurrengo asteetan zehar, sareetan argitaratzen 
eta hedatzen joan ziren. 

Halaber, Konfederazioak gonbidapena luzatu zien elkarte-mugimenduko erakunde guztiei nahiz 
herritarrei oro har, ekimenarekin bat egiteko, eta, eskerrak emateko bideo partikularrak egin 
zituzten, egoera zehatzei eta pertsonalagoei erantzuteko moduan. Ekintza horren bidez horiei 
ere ikusgarritasuna eman nahi izan zitzaien. 

Esker on publiko horren bidez —bertan, SALUD MENTAL ESPAÑAko ordezkari askok eta askok parte 
hartu zuten—, profesional guztiei jakinarazi nahi izan zitzaien haien lana izugarri baloratzen 
dugula, babesa ematen diegula eta arratsaldeko zortzietako eguneroko txaloak osasun-arloko 
profesionalentzat ez ezik, gainerako sektoreentzat ere bazirela. 

https://youtu.be/ks8AVfPdNGA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoRhFxEIpIHUBmpCf6fCCjmriAr7468kF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoRhFxEIpIHUBmpCf6fCCjmriAr7468kF
https://youtu.be/ks8AVfPdNGA
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13.1.3.  «Osasun mentaleko arazoak ditut eta etxean geratu beharra 
dut: zer egin dezaket? Gida»42

Alarma-egoera dekretatutako Errege Dekretuaren bidez, zirkulazio librea mugatu zen COVID-
19aren birusa ez hedatze aldera. Horrela, Dekretu horren aurrean, dokumentu honetan jaso 
zen osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei zuzendutako informazioa, birusa hedatzea 
saihesteko osasun-agintariek emandako adierazpenekin. Halaber, konfinamendu-egoera 
eramateko zenbait jarraibide eta kalera irteteagatik jaso zitezkeen zigorren aurreko informazioa 
jaso zen bertan. 

13.1.4.  «COVID-19ak eragindako larrialdi-egoeraren aurrean osasun 
mentaleko arazoak dituzten pertsonekin esku hartzeko 
gomendioak»43

Estatuko Segurtasun Indarrei eta Kidegoei eta Indar Armatuetako kideei zuzendutako jarduera-
gida, Espainian dekretatutako alarma-egoeraren aurrean jarduteko. 

Gida honen helburua izan zen kolektibo horietako profesionalei jarduteko jarraibideak ematea, 
gatazka-egoerak eta nahi ez diren eskubide-urraketak saihesteko osasun mentaleko arazoak 
dituzten pertsonen aurka, hain justu, laguntza gehien behar duten unean. Modu horretan, esku-
hartzeak erraztu nahi ziren, eskubide horiek bermatzea sustatuaz. Gida horren inguruan, ikus-
entzunezko materiala ere prestatu zen44.

42. SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. (2020). «Tengo problemas de salud mental y he de quedarme en 
casa ¿Qué puedo hacer?» SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa.
43. SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. (2020). «Intervención con personas con problemas de salud 
mental ante la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19: guía de actuación para Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y Miembros de las Fuerzas Armadas.» SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa.
44. SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. (2020, apirilak 8). Intervención con personas con problemas de 
salud mental ante la situación de emergencia por COVID-19 [Bideoa]. Youtube.

https://consaludmental.org/centro-documentacion/guia-salud-mental-covid19/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/guia-salud-mental-covid19/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/intervencion-salud-mental-seguridad-fuerzas-armadas-covid19/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/intervencion-salud-mental-seguridad-fuerzas-armadas-covid19/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/intervencion-salud-mental-seguridad-fuerzas-armadas-covid19/
https://youtu.be/XloB10ycwk4
https://youtu.be/XloB10ycwk4
https://consaludmental.org/centro-documentacion/intervencion-salud-mental-seguridad-fuerzas-armadas-covid19/
https://youtu.be/XloB10ycwk4
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Zuzeneko arreta eskaintzen duten gure erakunde batzuetan, baliabideak prestatu ziren pertsonei 
banako arreta emateko Skype, bideokonferentzia eta abarren bitartez. Gainera, Konfederazioak 
berak indarrak bikoiztu zituen biztanleria artatuta izateko zalantzazko une horietan, informazio-
zerbitzuen eta aholkularitza juridikoaren bidez. 

13.1.5.  SALUD MENTAL ESPAÑA Sareak Deseskalatzeko prozesurako 
egindako proposamenak45

Dokumentu honetan, SALUD MENTAL ESPAÑAko Erakundeen Sareak 
osasun mentalaren arloko gizarte-zerbitzuen deseskalatze-prozesuaren 
gainean zuen ikuspegiaren laburpena jaso zuten. Hamazazpi lurralderen 
ikuspegia agertzen da; SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioaren Sareko 
89 erakundek hartu zuten parte, esperientzia, baliabide eta errealitate 
ezberdinekin. Gomendio horien helburua zen, COVID-19ak eragindako 
osasun-krisia zela-eta, Espainiako Gobernuak konfinamenduaren 
deseskalatzerako ezarritako jarraibideak babestea uneoro. Gidaren 
bitartez, eskumeneko agintariei orientazioa eman nahi zitzaien gizarte-
zerbitzuak pixkanaka berraktibatzeko, ikuspegi psikosozialetik eta 
osasun mentalaren eta ongizatearen aldetik. 

13.1.6.  Berreraikitze Ekonomiko eta Sozialaren Prozesurako 
proposamenak 

Dokumentu honetan jasotzen da SALUD MENTAL ESPAÑAko erakundeen sareak berreraikitze 
ekonomiko eta sozialaren inguruan duen ikuspegia. Ikuspegi horri esker, zenbait funtsezko ideia 
ezarri ahal izan dira eta, ondoren, partekatu egin dira CERMIk Kongresuko Berreraikitze Sozial Eta 
Ekonomikorako Batzordeari aurkeztutako proposamenen barruan sartzeko. 

SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioak, erakunde ordezkari eta ezagutzaren transmititzaile gisa, 
jasotako esperientzia guztiarekin Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizateko Ministerioarentzako 
gomendioak eta iradokizunak egin ditu. 

Gomendio horien helburua da uneoro babestea Espainiako Gobernuak konfinamenduaren 
deseskalatzerako jarritako jarraibideak, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorioz. 
Lankidetza horren bitartez, eskumeneko agintariei orientazioa eman nahi zaie gizarte-zerbitzuak 
pixkanaka berraktibatzeko, ikuspegi psikosozialetik eta osasun mentalaren eta ongizatearen 
aldetik. 

Dokumentuan, SALUD MENTAL ESPAÑAko erakunde ezberdinek, elkarren artean adostuta, egindako 
proposamenak biltzen dira, herrialdearen Berreraikitze Sozial eta Ekonomikorako Prozesurako 
ekarpenak egiteko, COVID-19ak eragindako pandemiaren ondoren. 

45. SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa. (2020). «Propuestas proceso desescalada Red Salud Mental 
España». SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa.

https://consaludmental.org/centro-documentacion/propuestas-desescalada-red-salud-mental/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/propuestas-desescalada-red-salud-mental/
https://www.consaludmental.org/publicaciones/Propuestas-Desescalada-Red-Salud-Mental.pdf
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13.2.  2. Eranskina. SALUD MENTAL ESPAÑA Emakumeen  
Estatu Sarearen manifestua46

Dokumentua martxoaren 8an ospatzen den 
Emakumearen Eguna zela-eta kaleratu zen, eta, bertan, 
SALUD MENTAL ESPAÑA Emakumeen Estatu Sareko kideek 
hiru aldarrikapen egiten dituzte haien eskubideak 
defendatzeko eta osasun mentaleko arazoak dituzten 
emakumeek bizitzako arlo guztietan aurkitzen dituzten 
makina bat oztopo ezabatzeko. 

Hona hemen manifestu honetan jorratutako zenbait 
puntu: derrigorrezko esterilizazioen eta abortu 
hertsatzaileen salaketa, sexu- eta ugalketa-eskubideak 
urratzen dituztelako; indarkeria matxistaren eta osasun 
mentaleko arazoak agertzearen eta/edo larriagotzearen 
artean dagoen konexioa; edota hezkuntza eta 
enplegua lortzerakoan biderkatzen diren oztopoak, 
emakume izateagatik eta osasun mentaleko arazo bat 
edukitzeagatik. 

46. SALUD MENTAL ESPAÑA Emakumeen Estatu Sarea. (2020, martxoak 6). «Manifiesto 8 M». SALUD MENTAL 
ESPAÑA Konfederazioa.

https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/manifiesto-8m-mujeres-salud-mental/
https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/manifiesto-8m-mujeres-salud-mental/
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