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0. GOGOETA SARRERAK: ARRAZOIA ETA HELBURUA
1. Klaretar Probintzia garen aldetik, konpromisoa hartzen dugu, ahal den neurrian, adingabe eta
heldu kalteberak babesteko gure erakundeetan gerta litezkeen abusuen aurka, eta gune
seguruak sortzeko gure misioaren hartzaileentzat.
Sexu-abusuak prebenitzeko eta horiei aurre egiteko eskuliburu eta protokolo hau San Pablo
probintziako klaretar misiolariei eta probintziako ekintza edo jarduera guztietan laguntzen
eta lan egiten dutenei eskaintzen zaie, delitu horien aurrean argi eta erabakigarritasunez
erantzuteko eta behar bezala jokatzeko tresna gisa, Kongregazio Eskuliburua eta Protokoloa
eta beste eliz jarraibide batzuk kontuan hartuta.
2. Sexu-abusuak Jainkoa iraintzen du, pertsonaren duintasunaren aurkako erasoa da, biktimei
kalteak eragiten dizkie, Eliza osoa kaltetzen du, ahuldu egiten du eta sinesgarritasuna kentzen
dio gure misioari. Misio horren parte da, predikazioaren eta bizitzaren lekukotasunaren
bidez, pertsonaren lekukotasunaren bidez, pertsonaren duintasuna aldarrikatzea eta adigabe
eta heldu kalteberen babesa sustatzea, pertsona eta kristau gisa giro osasuntsuetan hazi eta
parte har dezaten. Gure San Pablo probintziak gure ardurapean dauden guztiak edozein abusu
motatik defendatzeko eta babesteko konpromisoa berresten du, eta gurekin lan egiten duten
edo laguntzen duten guztiak konpromiso hori haien gain hartzera gonbidatzen ditu.
3. Eskuliburu eta Protokolo honen bidez, Elizaren eta Kongregazioaren xedapenarekin batera,
probintzia gisa honako konpromiso hauek hartzen ditugu:


guztiak errespetuz zaindu eta heztea ministerioko jardunean;



bereziki babestea haur, gazte eta heldu kaltebera guztiak;



abusu-arriskuei buruzko zaintza informatua duten maitasun-inguruneak eskainiko
dituzten komunitate seguruak eta solidarioak sortzea.
4. Gure probintziak hori egin nahi du:


gure misiolari zerbitzuan erantzukizunen bat edo jarduketaren bat duten guztiak kontu
handiz hautatuz eta prestatuz, ondoren adieraziko diren neurrien arabera.



gure erakundeetan zerbitzuren bat ematen dutenen aurkako abusu-salaketei erantzunez,
aurrerago aipatuko diren prozeduren arabera;



gure esku dagoen arretarik onena eskainiz abusua jasan dutenei;



5.

agintari zibil eskudunei bidaliko zaizkie adigabe edo heldu kaltebera baten aurka gure
probintziarekin lotura duen edozein pertsonaren aurka sexu-abusuak egiteagatik
aurkeztutako salaketak, hori gertatu den herrialdean indarrean dagoen legeriaren
arabera.
Dokumentu honek gisa erraz eta argi bat eskaini nahi du, probintziako ekintza edo jarduera
guztietan lan egiten duten eta laguntzen duten klaretar misiolariek eta laikoek irizpide

1

KLARETAR MISIOLARIAK, Klaretar Misiolarien Vademécum. Adingabe eta heldu kalteberen babeserako
eskuliburua eta prebenitzeko eta sexu-abusuaren delitu baten aurrean esku hartzeko protokoloa, Roma, 2019ko
azaroaren 25a.
2
JUAN PABLO II, Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, Vatikanoko Hiria, 2001eko apirilaren 30a;
FEDEAREN DOKTRINARAKO KONGREGAZIOA, Carta a los Obispos… acerca de las modificaciones introducidas en
la Carta apostólica Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. FRANCISCO, Como una madre amorosa,
Vatikanoko Hiria, 2016ko ekainaren 4a; Motu Proprio “Sobre la protección de los menores y las personas
vulnerables”, 2019ko martxoaren 26a; Motu Proprio “Vos estis lux mundi”, Vatikanokko Hiria, 2019ko maiatzaren
7a.
Aurrerantzean ERABILITAKO SIGLAK FDK: Eliza Katolikoaren Kongregazioa Fedearen Dotrinarako. / CIC:
Zuzenbide Kanonikoaren Kodea, 1983./ SST: Juan Pablo IIren Motu proprioa ‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’.
Vatikanoko Hiria, 2001eko apirilaren 30a./ VELM: Francisco Aita santuaren Motu proprioa ‘Vos estis lux mundi’.
Vatikanoko Hiria, 2019ko maiatzaren 7a.
3
Cf. VELM, Hitzaurrea
4
San Pablo Probintzia, gaur egun, Espainian, Frantzian, Italian eta Eslovenian dago.
Klaretar misiolariak - Sanctus Pauluseko probintzia: Adingabe eta heldu kalteberen babeserako eskuliburua eta
prebenitzeko eta sexu-abusuaren delitu baten aurrean esku hartzeko protokoloa

4

6.

1.
7.

orientatzaileak eta jarduteko prozedurak izan ditzaten adingabe eta heldu kalteberei sexuabusuak egiten zaizkienean.
Hemen jasotzen diren orientabideek bi helburu dituzte: batetik, sexu-abusua eta botereabusua prebenitzea, prebentzio, babes eta jardunbide egokiak ezarriz; eta, bestetik, edozein
salaketaren aurrean jarduteko moduak ezartzea, lege zibil eta kanonikoen arabera gerta
daitezkeen askotariko egoerak kontuan hartuta.
Gure kezkaren eta dokumentu honen erdigunean beti egiari aurre egitea dago, eta biktimak
eta haien familiak daude: haiek babestea, laguntzea, jasan duten kaltea konpontzen
laguntzea eta merezi duten justizia ziurtatzea da gure erakunde-konpromisoa.
ALDEZ AURREKO ZEHAZTAPEN BATZUK
1.1. Protokolo hau norentzat da
Eskuliburu eta Protokolo honek San Pablo probintziako klaretar misiolari guztiei eragiten
die, bai eta probintziako ekintza edo jarduera guztietan kontratatutako laguntzaileei,
boluntarioei eta langileei ere:

1) Probintziako klaretar misiolari guztiak:
a) leiak izan behar dute Kristori jarraitzeko eta Ebanjelioa aldarrikatzeko konpromisoa
hartu zuten lanbidearekin, gizarteko ahulenak bere jardunaren lehentasunezko
subjektutzat hartuz;
b) pertsona eta erakunde guztiek pertsonak zaindu ditzaten saiatu behar dute, batez ere
adingabe eta heldu kalteberak, eta guztiontzat giro segurua eta errespetuzkoa sortu behar
dute;
c) protokolo hau ezagutu eta onartu behar dute, eta betetzeko konpromisoa hartu;
d) beharturik daude dagokionari berehala eta inolako erreserbarik gabe jakinaraztea sexuabusu bat gertatu dela edo haurren material pornografikoa eduki edo trukatu dela.
e) probintzia-koordinazio egokiarekin eta horretarako ezarritako bideez baliatuta, honako
hauek ziurtatzea: abusatutako pertsonei arretaz eta onginahiz entzutea; ahalik eta
laguntza gehien ematea, eta haien eta haien familien eskura jartzea, behar duten guztian
eta komenigarritzat jotzen duten guztian laguntzeko.
2) Probintziako Nagusia:
a) neba-arreben leialtasuna sustatu behar du, eta beren erlijio-sagarpena atseginez bizitzen
lagundu behar die;
b) bere egin behar du adingabe eta heldu kalteberak babesteko Elizaren agindua;
c) adingabe eta heldu kalteberekin jarduerak antolatzen dituzten pastoral-plataformei eta
erakundeei eskatu behar die beren protokoloak eta jokabide-kodeak izan ditzatela;
d) Probintziako Eskuliburu eta Protokolo honen berri eman behar die probintziako kide
guztiei;
e) Elizaren, Eskuliburu eta Protokolo honen eta abusua gertatu zen herrialdeko legeen
xedapenen arabera adingabe eta heldu kaltebera batez abusatu duenaren aurka jardun
behar du;
f) justiziarekin lankidetzan aritu behar du, legeria zibilak ezarritakoaren arabera.
3) Probintziako Nagusia eta probintziako jardueren arduradunak:
a) ziurtatu behar dute Eskuliburu eta Protokolo hau probintziako jardueretan lan egiten
duten, laguntzen duten eta boluntarioak diren pertsonei aurkezten zaiela, eta jarduera
Cf. FRANCISCO, Discurso al final de la celebración eucarística en el Encuentro sobre “La protección de los
menores en la Iglesia, 2019ko otsailaren 24a, 6. zk.
5
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horietan parte hartzen duten adingabe eta heldu kalteberen gurasoei eta tutoreei
jakinarazten zaiela;
b) arretaz zaindu behar dute Eskuliburu eta Protokolo honetako arauak eta xedapenak
betetzen direla, eta pastoral-plataforma bakoitzaren funtzionamendua gainbegiratu
behar dute;
c) gutxienez hiru urtean behin ebaluatu behar dute protokoloaren ezarpena eta praktikan
jartzea. Ebaluazio hori Klaretar Misiolarien Gobernu Orokorrari igorriko zaio.
4) Probintziako ekintzetan edo jardueretan parte hartzen duten boluntarioek eta
kontratatutako langileek Eskuliburu eta Protokolo hau ezagutu behar dute eta betetzeko
konpromisoa hartu, haien lanak gure misioaren parte-hartzaile egiten dituela jakitun izanik.
Kanpoko enpresek edo laguntzaileek ere protokoloa ezagutu beharko dute, eta konpromisoa
hartu beharko dute protokoloa betetzeko eta gurekin egiten duten lanean bere gain hartzeko.
1.2. Nortzuk dira “adingabeak” eta “heldu kalteberak”?
8. Sexu-abusuaren delituaren biktimak dira, bai 18 urtetik beherakoa, bai “heldu kaltebera”.
Honela defini dezakegu: “gaixotasun, urritasun fisiko edo psikologiko edo askatasun
pertsonalik gabeko edozein pertsona, baldin eta, izatez, ulertzeko edo nahi izateko gaitasuna
mugatzen badu, edo, edozein kasutan, irainari aurre egiteko gaitasuna ere bai”6.
Beraz, pertsona bat psikologikoki osasuntsua izan daiteke, baina, une jakin batean abusatu nahi
duenaren aurrean, erabat babesgabe eta erreakzionatzeko ezgai sentitzen da, abusatzaileak
autoritatea duelako edo haren gainean boterea duelako (“botere- eta kontzientzia-abusua”)7.

9.

1.3. Zer da “adingabe eta heldu kalteberaren abusua”?
Sexu-abusua ez da berdin aintzat hartzen eta lantzen Elizan eta legeria zibilean8. Elizalegeriak sexu-abusuaren delitu gisa arautzen ditu sagaratutako elizgizon edo erlijioso batek
egindako egintza hauek:


18 urtetik beherako adingabe batekin edo heldu kaltebera batekin egindako 6.
aginduaren aurkako egintza9;



normalean arrazoimenaren erabilera akastuna duenarekin egindako 6. aginduaren
aurkako egintza10;



elizgizon batek 18 urtetik beherakoen irudi pornografikoak eskuratzea, edukitzea edo
zabaltzea, helburu lizun batekin, edozein modutara eta edozein bidetatik 11;



adingabe edo heldu kaltebera bat giltzapean sartzea edo erakustaldi pornografikoetan
aktiboki eta pasiboki parte hartzera bultzatzea12.



adingabe baten sexu-esplotazioa, prostituzioa, sexu-turismoa…

6

FRANCISCO, VELM, 1. art, §2b.
Botere-abusutzat jotzen da agintaritzak beste baten gainean duen probetxua norberaren interesak asetzeko,
bestearen konfiantza eta errespetua urratuz. Kontzientzia-abusua manipulazio sistematiko eta kalkulatuaren
prozesua da, eta beste pertsona baten pentsamendu-, ekintza- eta duintasun-askatasuna deuseztatu nahi du,
biktimaren kontzientzia konkistatu, kontrolatu eta menderatu arte.
7

8

Legeria zibilarentzat ez da garrantzitsua delitua elizgizon, erlijioso edo laiko batek egitea; eliz legearentzat, berriz,
prozedura eta zigorrak derberdinak dira, elizgizon bat elizgizona ez den bat bada.
9
ZUZENBIDE KANONIKOAREN KODEA 1983 (aurrerantzean, CIC), can. 1395, §2 eta SST 6. art. Can. 695, §1
10
ZUZENBIDE KANONIKOAREN KODEA 1983 (aurrerantzean, CIC), can. 1395, §2 eta SST 6. art. Can. 695, §1
11
FRANCISCO, Rescriptum ex audientia, SST 6. art., §1, 2. zk. aldatzen duena, 2019.12.17, 1. art.
12
FRANCISCO, VELM, 1. art.
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10.

Guri dagokigun legeria zibila gure probintzian askotarikoa da, hainbat lurralde eta
herrialdetan baitugu presentzia, eta ñabardura desberdinak ditu, nahiz eta helburua berbera
izan.
1. Espainiako zigor-arloko legeriak sexu-abusua eta beste sexu-tratu txar mota batzuk
(sexu-jazarpena, sexu-erasoa) jorratzen ditu. Haurren sexu-abusua da “adingabe baten eta
heldu baten arteko harremana edo interakzioa13, helduak adingabea bere burua, adingabea
edo beste pertsona bat sexualki estimulatzeko erabiltzen duenean”14. Adingabe eta heldu
kalteberen abusu-delituaren barruan, probintziako pastoral-jardueretan, misiolari eta
laikoetan parte hartzen duten guztiek saihestu beharreko hainbat jokabide jasotzen ditu15:
 Proposamenak edo iradokizunak helburu sexualekin egitea, hitzekin, keinuekin edo
bitarteko digitalekin.
 Adingabeari edo heldu kalteberari bere gorputza edo gorputz-atalak sexuhelburuarekin erakusteko eskatzea, edo gorputza edo gorputz-atalak adingabeari
erakustea helburu berberekin, zuzenean edo beste edozein bitarteko erabiliz.
 Hitz edo keinu lizunekin jazartzea edo beldurtzea, horretarako erabilitako bidea
edozein dela ere: telefono-deiak, aplikazioen edo sare sozialen bidezko mezuak edo
eduki sexualeko oharrak.
 Material pornografikoa erakustea adingabeei edo heldu kalteberei, edo horrelako
materialak sortzeko erabiltzea, norberaren erabilerarako edo Internet edo sare sozialen
bidez banatzeko.
 Adingabeei edo kalteberatasun egoeran dauden beste pertsona batzuei pornografiaren
kontsumoa erraztea.
 Eremu intimoak laztantzea, arroparekin edo gabe, eta ematen edo gehiegi hurbiltzen
saiatzea.
 Heldu baten edo beste adingabe batzuen gorputza sexu-asmoarekin ukitzera bultzatzea
edo behartzea.
 Adingabe edo heldu kaltebera bati zakila sartzea ahoan, baginan edo uzkian,
indarkeriarekin edo indarkeriarik gabe. Zakilarekin edo beste edozein objekturekin
sartzen saiatzea edo sartzea.
 Eduki pornografikoen edo prostituzioaren ekoizpena bultzatzea, baimentzea edo
sexualki esplotatzea.
2. Frantziako Legeriak sexu-erasotzat jotzen du indarkeriaz, hertsapenez, mehatxuz edo
ezustekoz egindako edozein sexu-eraso, harremana biktimari inposatu zaionean,
erasotzailearen eta biktimaren arteko harremana edozein dela ere.


Hertsapena fisikoa edo morala izan daiteke.



Zigorraren maila erasoaren inguruabarren, adinaren eta erasotzailearen eta
biktimaren arteko harremanaren araberakoa izango da.17

13

1/2015 Lege Organikoaren erreformak 16 urteko adin-nagusitasuna ezarri du baimen sexualerako, eta, beraz, adin
horretatik beherako pertsonekin sexu-harremanak izatea delitua da, beste eskakizunik gabe. Bestalde, sexu-abusua
18 urtetik beherako pertsona batek ere egin dezake, baldin eta nabarmen handiagoa bada edo erasotzailea beste
pertsona batekiko botere- edo kontrol-posizioan badago (adibidez, katekista edo begirale bat haur batekin).
14
SAVE THE CHILDREN, “Abuso sexual infantil: manual de formación para profesionales”, 2001.
15
ESPAINIAKO ZIGOR KODEA, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexual”, 178. art eta hurrengoak. 10/1995
Lege Organikoa (2015eko erreforma).
16 “Adingabearen edozein irudikapen, erabilitako bitratekoak edozein direla ere, sexu-jarduera esplizitu, erreak edo
simulatuetan parte hartzen duena, eta adingabeen sexu-organoen edozein irudikapen, nagusiki helburu sexualak
dituena”, cf. FRANCISCO, VELM, 1. art., § 2c.
17
222-2 artikulutik 222-33-3 artikulura Frantziako Zigor Kodea.
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3. Italiako legeriak indarkeriagatik, mehatxuagatik edo agintekeriagatik norbait sexuekintzak egitera edo pairatzera behartzen duena zigortzen du.


Zigorraren maila biktimaren inguruabarren eta adinaren eta erasotzailearekin duen
harremanaren araberakoa izango da.18
4. Esloveniako legeriak sexu-osotasunaren aurkako delitutzat hartzen dira pertsona baten
borondatearen aurka edo pertsona horri kalte pertsonala edo materiala eragiteko
mehatxuaren bidez egindako sexu-ekintzak edo lizunak, edo senideei egindakoak, edo
norberaren edo familiaren ohorea kaltetzen duen edozein gai zabaltzea.19
2. NOLA BABESTU ADINGABEAK ETA HELDU KALTEBERAK ETA NOLA
PREBENITU ABUSUAK
11. Arreta handiz babestu behar ditugu gure egongune pastoraletan ibiltzen diren pertsonak,
tratu txarren edo sexu-abusuen biktima izan ez daitezen. Ildo horretan, gure inguruko
gizarte-giroarekin lankidetzan aritu behar dugu, adingabe eta heldu kalteberen garapen
emozional egokia arriskuan jartzen duen abusua erabat baztertzen duen kultura sustatzeko.
Horretarako, gure hezkuntza- eta apostolu-erakundeek prest egon behar dute kasu horiek
prebenitzeko eta saihesteko, harreman seguruak eta positiboak bermatuz. Gure egongune
pastoraletan nagusi den zerbitzu- eta hurbiltasun-espiritua murriztu gabe, ez da alde batera
utzi behar arrisku-egoerak murrizten dituen prebentzioa.

12.

18
19

2.1. Sexu-abusuak prebenitzeko beharraz kontzientziatzea
Ingurune seguruak sortuko dira soilik gure egongune pastoraletan, guztion
erantzukidetasunarekin, eta inplikatutako talde eta solaskideen oinarrizko kontzientziazioa
eta prestakuntza oinarri hartuta.
Solaskide guztien erantzunkidetasuna: klaretar komunitatea; gure pastoral-jardueretan
parte hartzen duten langileak eta boluntarioak; eta gure misioaren hartzaileak diren
adingabe eta heldu kalteberen familia; kasuaren arabera eta hainbat mailatan beharrezkoa
da honako hauetarako:
a) sexualitateari buruzko bizipen negatiboak saihesten dituzten dinamismoak eta
bizimoduak sustatzea, arlo horretako jokabide anbiguoen edo kontrakoen berri
emanez, eta pastoral-jardueran dauden arrisku-egoeraz jabetzea.
b) adingabe eta heldu kalteberen aurkako tratu txar edo sexu-abusu ororen arbuio
pertsonala adieraztea.
c) adingabe eta heldu kalteberekiko tratuari eta horiek ez betetzearen larritasunari buruz
klaretar misiolariek dituzten arauen berri izatea; eta horiek arlo horretan Elizaren
doktrinarekin duten korrelazioa.
d) erakundeak ingurune seguruak sortzeko hartutako neurriak ezagutzea,
e) abusua errazten duten arrisku-eragileei, biktima denaren sintomei eta jarduteko
irizpide gomendagarriei buruzko prestakuntza jasotzea.
Horrela, adingabe eta heldu kalteberek, gure erakunde eta jardueretan parte hartzen duten
guztiez erantzukidetasunarekin, haiekiko edozein jokabide desegokiren aurrean
askatasunez agertzeko eta dagokien harrera aurkitzeko aukera izan dezaten ahaleginduz eta
erraztuz.

609bis artikulutik 609 duodecies artikulura Italiako Zigor Kodea.
199. artikulutik 203. artikulura Esloveniako Zigor Kodea.
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13.

14.

2.2. Kongragaziorako izangaiak hautatzea eta prestatzea
Eliz eta kongregazio irakasleen ildotik20, etorkizuneko misiolarien hautaketan eta eraketan
honako hau hartu behar da kontuan:
a)
prestatzen ari direnei laguntzea kastitate sagaratuaren dohaina hartzen eta estimatzen,
Elizako ministerio eta karisma guztiak baloratzen eta apaiz-ministerioa zerbitzu gisa
ulertzen, ez botere edo estatus sozial gisa;
b)
izangaiak aurrerari penalik eta sexu-portaera desegokien akusaziorik edo salaketarik
ez duela egiaztatzea,
c)
izangaiari buruz ematen diren informazioak alderatzea, bereziki mintegi batetik edo
beste erlijio-kongregazio batetik datozenean;
d)
izangaiak froga psikologikoak egin ditzan zaintzea, ziurtatzeko bere adinaren arabera
heldua dela eta ez dagoela eragozpen psikologikorik pertsona hori onartzeko.
e)
prestakuntza-prozesuan, pertsonen duintasuna errespetatzearekin eta pertsona
guztien arteko berdintasun-tratua sustatzearekin lotutako modulu espezifikoak
sartzea, sexualitatea eta bere zentzua, bai eta edozein abusu motaren ondorioak eta
erantzukizunak ere, zuzenbide zibiletik zein kanonikotik.
2.3. Adingabeekin eta heldu kalteberekin harremanak izango dituzten pertsonak
hautatzea eta prestatzea
Probintziako Nagusiak edo plataforma apostolikoen arduradunak, dagokionaren arabera,
kontu handiz hautatu eta prestatu behar ditu Probintziako pastoral-erakunde eta jardueretanlan egiten eta laguntzen dutenak. Pertsonen hautaketa horrek22 prebentziojardueraren hasiera markatzen du. Erlijioso eta laiko horiei dagokienez, honako hau hartu
behar da kontuan:
a)
ministerio honetan parte hartzen duten klaretar misiolarien egokitasuna eta gaitasuna
ziurtatzea eta espiritualki eta pastoralki laguntzea;
b)
klaretar erlijioso bat gure probintziatik kanpo inkardinatu, destinatu edo luzaroan
egon bada, Probintziako Nagusiak hari buruzko beharrezko informazioa eskaini
behar dio helmugako erakundeko Goren Nagusiari, batez ere adingabeekin
pastoraltzan arituko bada; eta, alderantziz, eskatu egin behar du.
c)
ziur jakitea agente pastoralek, laguntzaileek, boluntarioek eta kontratatutako
pertsonek ez dutela aurrekari penalik edo sexu-portaera desegokiei buruzko
akusaziorik edo salaketarik, eta horretarako, Sexu Delitugileen Erregistroaren
ziurtagiri negatiboa eskatzea23;

20

KLERORAKO KONGREGAZIOA, El don de la vocación presbiteral. RFIS, 202. zk., Roma 2016; FEDEAREN
DOKTRINARAKO KONGREGAZIOA, Carta circular. Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de
Líneas Guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero, Roma, 2011ko maiatzaren 3a;
KLARETAR MISIOLARIAK. PRESTAKUNTZARAKO PREFEKTURA, Prestakuntzarako Plan Orokorra 332. zk..
21
FRANCISCO, Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, art. c, Città del Vaticano, 2019ko
martxoaren 26a.
22

Zerrenda ez da zehatza: prestatzaileak, irakasleak, katekistak, begiraleak, entrenatzaileak, administrazioko eta
zerbitzuko langileak, boluntarioak, etab.
23
Honako esteka hauetan eska daitezke:
Espainia: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central
Frantzia: https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/fichier-auteurs-infractions-sexuelles-violentes-fijais
Italia: Prenota Certificato - Casellario-Servizi-al-Cittadino (giustizia.it)
Eslovenia: Izpis iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov in evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost (Potrdilo o (ne)kaznovanosti) | GOV.SI
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d)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

probintziako Eskuliburu eta Protokolo hau emango zaie (plataforma espezifikoaren
beste dokumentuekin batera: protokolo partikularrak, jokabide-kodea, etab.), eta
erantzukizunpeko adierazpen pertsonalaren dokumentua sinatuta jasotzea,
egiaztatzen duena badakitela existitzen dela eta zer eduki duen, bai eta eskuliburu eta
protokolo honetan ezarritako prebentzio- eta jarduera konpromisoa ere. Eta gai
horietan oinarrizko prestakuntza ematen saiatzea.
Probintziako Gobernuak saiatu behar du klaretar misiolari guztiek behar besteko
prestakuntza jaso dezaten babesaren eta errespetuaren kultura sustatzen duten hainbat gairi
buruz, eta, bereziki, sexu-abusuaren delituari buruz: Zertan datzan, arrisku-faktoreak,
abusu bat egin edo jasan izanaren sintomak, berezko eliza-legeria eta legeria zibila
(salatzeko eta justiziarekin lankidetzan aritzeko betebeharra, preskripzioa), salaketa baten
aurrean jarduteko modua eta bakoitzak arlo horretan duen erantzukizun pertsonala.
2.4. Ingurune seguruak sortzea prebentzio-jardunbide egokien bidez
Probintziako Eskuliburuak eta Protokoloak zenbait arau eta iradokizun proposatzen ditu,
adingabe eta heldu kalteberen babesa modu eraginkorragoan zaintzeko. Horiek
lagungarriak izan daitezke leku bakoitzean berariazko jokabide-protokoloak eta -kodeak
sortzeko; eta pertsona bakoitzari (erlijiosoa edo laikoa) irizpideak izateko eta prebentziojarraibideak hartzeko25.
Jarduera bat egiten den bitartean Probintziako Eskuliburu eta Protokolo honetan
ezarritakoa urratzen bada, jardueraren arduradunak (zentroko edo jardueraren zuzendaria,
begiralea, laguntzailea…) berehala jakinaraziko dio jarduera egiten duen erakundeko
arduradun nagusiari edo Probintziako Nagusiari, eta azkar eta arretaz jardungo du,
kasuaren larritasunaren arabera, neurririk egokiena hartuz (ohartarazpena, espedientea
irekitzea, jardueratik urruntzea, kaleratzea, etab.).
2.5. “Kanpoko Harrera eta Arreta Zerbitzua (Prevenim)” eta “Ingurune Seguruen
Probintziako Lantaldea”
Probintziak Prevenim26 “Kanpoko Harrera eta Arreta Zerbitzua” egoteak eta jarraitzeak
klaretarrekin lan egiten duten pertsona guztien eskura dagoen baliabide eta plataforma izan
nahi du, beharrezkoa izanez gero sexu-abusu bat salatzeko. Zerbitzu horrek ez ditu
jarduera bakoitzak bere ohiko funtzionamenduan dituen komunikazio eta kanal arruntak
deuseztatzen, osatu baizik, eta bide gisa gehitzen da.
Probintziako Nagusiak, bere kontseiluari entzun ondoren, gai horretan eskumena duten
pertsonen talde bat (lantaldea) izendatuko du, eta horiek lagunduko diote ingurune
seguruak sortzearekin, delituaren prebentzioarekin, hori gertatzen bada, jarduketarekin eta
biktimei arreta ematearekin zerikusia duen guztian. Taldeak aholkularitza emango dio
Probintziako Nagusiari prebentzio-jardunbide egokiak ezartzeko (langileak hautatzea,
prestakuntza-jarduerak garatzea, protokoloak eta jokabide-kodeak egitea).
Bi zerbitzuek, koordinatuta, urtean behin txosten labur bat egingo dute (Probintziako
Nagusiari emango diote) beren eskumenen esparruan egindako ekintzei buruz, eta
egongune bakoitzari buruzko informazio hori bilduko dute.

Cf. 20. Protokoloa eta I. eranskina: “Erantzukizunpeko adierazpen pertsonalaren eredua”
II. eranskinean adingabeekiko ekintza pastoralean abusuak prebenitzeko jardunbide eraginkor horietako batzuk
jasotzen dira, jokabide-kodeetan behar bezala txerta daitezkeenak.
26 “Kanpoko harrera eta arreta zerbitzua” / Cfr Eskuliburu eta Protokolo honen 25. zk.
24
25
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2.6. Probintziako Eskuliburua eta Protokoloa, eta jokabide-kodeak eta protokolo
espezifikoak egitea
21. Gure egongune apostolikoko klaretarrek, langileek, boluntarioek eta laguntzaileek,
probintziako eskuliburu eta protokoloaren alde bat jaso behar dute, eta, beren lankontratuarekin edo boluntariotza-kontratuarekin batera, erantzukizunpeko adierazpen
pertsonal27 bat sinatu behar dute, Prebentzioko Eskuliburu eta Protokolo hori ezagutzen
dutela eta hari atxikitzen zaizkiola adieraziz. Eskuliburu eta Protokolo hau onesteko unean
jardunean dauden klaretar, langile, boluntario eta laguntzaile guztiekin berdin jardungo da.
Adierazpen hori lan-kontratuekin edo boluntariotza-kontratuekin batera gorde behar da,
legezko berme gisa gure misioaren hartzaileentzat, erakundearentzat eta probintziarentzat
dagokion Estatuko Administrazioaren aurrean.
22. Jokabide-arauak oso argiak eta nahitaez bete beharrekoak izan behar dute adingabe eta
heldu kalteberekin lan egiten dutenentzat. Pastoral-erakunde orok (edo adigabe eta heldu
kalteberekin lan egiten duen probintziako ekintza pastoralaren esparruan dagoen erakunde
multzoa29) adingabe eta heldu kalteberak babesteko protokoloa eta jokabide-kodea izan
behar ditu; bertan parte hartzen duten guztiek ezagutu, onartu eta sinatu behar dituzte biak:
laguntzaileek, boluntarioek, kontratatutako langileek eta klaretar misiolariek.
Protokolo eta jokabide-kode horiek Probintziako Eskuliburu eta Protokolo honetan
oinarrituta egin behar dira30 (egongune pastoralari eta jarduera motari dagozkion tokiko
zehaztapen diozesiar eta zibil espezifikoak kontuan hartzea), eta Probintziako Gobernuak
aurkeztu eta onetsi behar ditu.
23. Jardueren arduradunek, halaber, gure misioaren hartzaileei eta haien guraso edo tutoreei
lagunduko diete probintziako dokumentu hori eta haren aplikazioa ezagutzen, bai eta
jarduera espezifikoak berezkoak direnak ere.
}

3. NOLA JOKATU SEXU-ABUSUAREN SALAKETA BATEN AURREAN
3.1. Gogoeta orokorrak
24. Probintziako Nagusiak sexu-abusuaren gaia jorratzen du, bai kontseiluaren barruan, bai
“kanpoko harrera eta arreta zerbitzuarekin” eta “ingurune seguruen lantaldearekin”,
probintzian pentsamendu-, prestakuntza-, prebentzio- eta jarduera-ildo bat finkatzeko.
25. Probintziako Nagusiak “Kanpoko Harrera eta Arreta Zerbitzua”31 eta kanpoko pertsona
arduraduna izendatu eta ezagutzera ematen du, edonork sexu-abusuaren salaketa32 aurkeztu
ahal izan dezan. Zerbitzu horrek eta haren arduradunak, salaketa baten aurrean, azkar
erantzungo dute, eta, lehenik eta behin, salatzaileen esku jarriko dira, segurtasuna,
osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatuz. Eta ondoren salaketa Probintziako Nagusiari33
helaraziko zaio.
26. Gure egongune pastoraletan erantzukizuna duen norbaitek (laikoa edo erlijiosoa) egindako
abusuen balizko salaketei aurre egiteko, Probintziako Nagusiak honako hauek egin beharko
ditu:
Cf. I. eranskina, “Erantzukizunpeko adierazpen pertsonalaren eredua”
Espainiako Estatuan, Katalunia, Euskadi eta Nafarroako autunomia-erkidegoek hezkuntza-eskumena dute.
29 –edo erakundeen multzoa: ikastetxeak, parrokiak, pastoral-jarduerak edo ludikoak, edo adingabe eta heldu
kalteberekin lan egiten duen probintziako ekintza pastoralen eremuko beste edozein30
Idazketan kontuan hartu beharko dira, halakorik balego, egongune pastoralari eta jarduera motari dagozkion
elizbarrutiko eta zibiletako zehaztapen espezifikoak.
31
“Kanpoko harrera eta arreta zerbitzua”, sexu-abusuen egoera edo kasuetarako prevenim@claretpaulus.org
32 Cf. VELM, 2. art., § 1.
33
Eta soilik Probintziaren aurkako salaketan edo arrazoi oinarridunak daudenean horrek, arrazoiren batengatik, ez
diola salaketa inpartzialtasunez izapidetuko Nagusi Orokorrari.
27
28
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27.

28.

29.

30.

1.

32.

a) Hainbat bidetatik iristen zaizkion salaketei buruzko informazioak azkar hartzea eta
segurtasunez, zuhurtziaz eta arintasunez tratatzea;
b) Biktimak jaso eta tratatzeko ondo prestatutako pertsona batzuk izatea (barnekoak edo
kanpokoak), eta, haiek hala nahi izanez gero, nolabaiteko laguntza ematea;
c) Biktimen eta akusatuen ospe ona babesteaz arduratzea; eta salaketarik jarri edo
informaziorik eman izanagatik inork kalterik jasan ez dezan zaintzea;
d) Abokatu bat edo batzuk ezagutzea, gaian adituak eta eliza-eremua ezagutzen dutenak,
aurkezten diren kasuetan aholkuak eman ahal izateko.
e) Kasu bakoitzean, bozeramaile instituzional bat eta komunikatuan aditu bat izendatzea,
ad extra eta ad intra prentsako informazioak eta komunikatuak kudeatzeko.
Indarrean dagoen araudia betez, zibila zein kanonikoa, betiere San Pablo probintziako
edozein erakunderen barruan (ikastetxeak, parrokiak, pastoral-jarduerak edo ludikoak, edo
probintziako ekintza pastoralaren eremuan dagoen beste edozein) balizko abusu-kasu baten
arrazoi edo berri oinarridunak badaude, jarduera-protokolo hau aktibatuko da.
Probintziako Nagusiak, edo haren ordezkari batek, aurkeztutako salaketaren eta ustez
egindako abusu motaren sinesgarritasun nahikoa izan bezain laster, gertaeraren berri
emango die, zuhurtziaren eta publizitatearen barruan, klaretar komunitateei, tokiko
nagusien bidez. Horiek, interpelatutako edozein erlijioso klaretar moduan, ezarritako
bozeramaileari edo adierazitako harremanetarako erreferenteari soilik igorri behar zaizkio
beti.
Klaretar misiolari guztiek, haien laguntzaileek, boluntarioek eta kontratatutako langileek
argi izan behar dute edozein sexu-abusu edo ezohiko egoera larri salatzeko betebeharra
dutela, baldin eta horien susmoa edo berri badute, eta berehala ohartarazi behar diote
jardueraren arduradunari edo Probintziako Nagusiari, sexu-abusu bat egon dela izateko
arrazoi oinarridunak dituztenean. Indarrean dagoen lege-araudiak ezarritako jardunbidea
ere kontuan hartuta.
Aitortza sekretutik kanpo, bortxaezina baita, edozein abusu mota salatu behar da. Berria
zuzendaritza espiritualaren esparruan edo konfidentzialtasun hertsian izanez gero, sekretua
ere errespetatu beharko du, nahiz eta kasu horretan jakinarazpenak ez ekarri sakramentuisiltasuna urratzeagatik aurreikusitako zehapen kanonikoak, ahalegin eta konbentzimendu
osoa jar dezake adierazten duenak esparru horretatik kanpo egin dezan edo biktimen
onerako salaketa jartzeko baimena eman diezaion.
Baldin eta Probintziako Nagusi batek jakiten badu klaretar erlijioso batek sexu-abusua egin
duela, agintari eskudunei jakinarazi beharko die35. Probintziako Nagusia legez ken daiteke
bere kargutik, baldin eta, zabarkeria larriagatik, pertsona bati edo komunitate bati kalte
larriak eragiten dizkion salaketa jaso ondoren ikerketa bat abian jarri ez badu, nahiz eta
zabarkeria hori moralki erruduna ez izan36.
Oso garrantzitsua da biktimen eta ustezko abusatzaileen pribatutasuna eta ospea
errespetatzea37. Horregatik, datu pertsonalen babesa ziurtatu behar da (txostenak, irudiak,
etab.). , beti indarrean dagoen legeria zibila zein kanonikoa betez 38. Probintziako Nagusiak
zainduko du pertsona horiei buruzko informazioa. Botere judizialaren aginduz ez bada,
inork ezin du informazio pertsonala eskuratu, bere eskumenekoa ez bada, eta ezin du

34

FRANCISCO, VELM 1. art., § 1 a) eta art. 3. art., § 1 / eta Eskuliburu eta Protokolo hau 9-10 zk.
FRANCISCO, VELM, 3. art., § 1 eta 3.
36
FRANCISCO, Motu Proprio Como una madre amorosa, 1. art..
37
FRANCISCO, VELM, 5. art., §2.
38
FRANCISCO, VELM, 2. art., § 4 eta Kausen konfidentzialtasunari buruzko instrukzioa, 2019.12.17, 3. art.; 3/2018
Lege Organikoa, 2018ko abenduaren 5ekoa.
35
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33.
34.

35.

informazio hori erabili eragindako pertsonaren edo haren tutoreen berariazko baimenik
gabe, adingabea bada.
Inori ezin zaio aurpegiratu salaketa bat aurkeztu izana, ezin du errepresaliarik edo
diskriminaziorik jasan, eta ezin zaio isilik egotera behartu39, salaketa faltsua izan ezean40.
Probintziako Nagusiak neurri egokiak hartu behar ditu eragindako kaltea eta zalaparta
konpontzeko, baldin eta, ikerketa edo prozesu arduratsuaren ondoren, akusazio faltsua jaso
duen klaretar erlijioso bat errugabetzat jotzen bada. Eragindako probintziak edo pastoralerakundeak neurri egokiak hartuko ditu jasandako kalteak ordaintzeko.
3.2. Egiazta daitezkeen kasuak edo egoerak
Bi elementu bereziki garrantzitsuak dira abusu-kasu baten aurrean jarduteko modua
zehazteko: batetik, salaketa zein instantziatan aurkezten den (agintaritza zibila edo
erlijiosoa), eta, salatutako pertsona klaretar elizgizona, ez elizgizona edo gure
egongunetako laguntzailetako bat. Protokolo honek bi elementu horietatik abiatuta gerta
daitezkeen kasuak jasotzen ditu, elementu bakoitzaren berezitasunarekin.

A) Sexu-abusuaren salaketa, Probintziako Nagusiari zuzenean edo zeharka aurkeztua,
salaketa zibilik gabe
36. Probintziako Nagusiak beti aktiboki erantzun behar du, gutxienez sinesgarria den berri
baten aurrean, hau da, klaretar erlijioso batek gure pastoral-jardueretako edozein
laguntzailek adingabe edo heldu kaltebera baten balizko abusu-delitu baten aurrea. “Delitu
baten berri” izatekotan, Probintziako Nagusiak horren berri emango dio Nagusi Orokorrari.
Horren berri hainbat bidetatik izan dezake: zuzenean berezko zientziaz edo zeharka41,
modu anonimoan, salaketen hartzailearen bidez, dagokion tokiko nagusiaren bidez edo
egongune pastoraleko arduradunaren bidez. Hasieran anonimotasunean jarraitu nahi duen
eta prozedura bere nortasunaren berri izan gabe has daitekeen norbaiten salaketa kontuan
hartzen bada ere, prozesua benetan burutu nahi bada, bere nortasuna adierazi beharko da
uneren batean, gutxienez akusatuari, defentsarako eskubidearen eskakizunengatik.
37. Edozein klaretar erlijiosok edo gure jardueretako laguntzaile denak klaretar misiolari batek
egindako sexu-abusu baten berri badu, edo horren inguruko akusazio bat jasotzen badu,
edo halakorik egon delako susmo oinarridunak baditu, honako hau egin behar du:
a) biktima eta haren familia errespetuz hartzea, hala badagokio, eta horretarako
izendatutako erreferentziazko pertsonari bidaltzea;
b) Probintziako Nagusiari egitea edo akusazioa jakinaraztea, lehenbailehen eta
konfidentzialtasunez;
c) lehen une horretan jakinarazi zaiona idatziz jasota uztea (salatzailea, lekua eta ordua,
salaketaren edukia, salatuaren izena, inguruabarrak, etab.);
d) behin Probintziako Nagusiari jakinarazi ondoren, ikerketa paralelo edo independente
bat ez egitea.
38. Ez da soilik aktiboki erantzun behar berriaren egiantza baloratzeko benetan egindako delitu
baten berri ematen denean, baita delituzkoa izan daitekeen delitu edo jokabide baten berri

39

FRANCISCO, VELM, 4. art., § 2 eta 3.
CIC, can. 1390.
41Komunitateko anai-arreba bat behatzeagatik, gertaeren berri duen pertsona baten salaketa formalagatik,
iraindutako alderdiaren akusazioagatik, zenbait pertsonaren iruzkinengatik datu zehatzik izan gabe, etab.
42 Nagusi Orokorrari salatua Probintziako Nagusia denean edo, arrazoiren batengatik, horrek salaketa
inpartzialtasunez edo behar ez bezalako seriotasunez izapidetuko ez duela uste duenean. Cf. 24. Protokoloa.
40
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izaten denean ere. Zuhurtziagabekeria eta bidegabea da, bai zigor-arloan berehala jardutea,
edozein berriri erantzuteko, bai baloratu gabe inhibitzea.
Probintziako Nagusiak, edo haren ordezkari batek, ahalik eta lasterren jartzen da
harremanetan salatzailearekin, lekuko baten aurrean. Lekuko horrek notario lanak egiten
ditu, eta salaketaren seriotasunaren berri izaten du. Salaketan43 argi eta garbi zehaztu behar
dira delitu motak, salatuaren izen-abizenak, delituaren data eta tokia, lekukoak, eta egiteak
ezartzeko eta behar bezala baloratzeko balio dezakeen edozein datu. Komeni da txosten bat
idaztea eta salatzaileak sinatzea.
Probintziako Nagusiak, edo haren ordezkari batek, ulermen- eta hurbiltasun-giroan,
lehenbailehen jarriko da harremanetan inplikatutako klaretar erlijiosoarekin edo
laguntzailearekin, lekuko baten aurrean, jasotako salaketaren eta jarraitu beharreko
urratsen berri emateko. Behar duen laguntza emango dio (legezkoa, psikologikoa, medikoa
eta espirituala), eta justiziaren aurrean dituen betebeharren berri emango dio, bai eta bere
jokabidearen ondori zibil eta kanonikoen berri ere, salatutako gertaerak berresten badira,
kasuaren larritasunaren arabera.
Probintziako Nagusiak, gertaerak ezagutu ostean, Nagusi Orokorrari jasotako salaketaren
berri eman behar dio berehala, bai eta gertaerak gertatu diren lekuko gotzainari eta salatua
bizi den lekuko gotzainari (horiek ez badatoz bat44) eta kontseiluko kideei ere. Horrez gain,
labur azaldu behar ditu gertaerak eta aldez aurretik hartutako neurriak. Gainera,
bozeramaileari (kasurako) eta tokiko nagusiei jakinaraziko zaie, kasuaren hedapenmailaren arabera beharrezkoa den gardentasuna eta diskrezioa mantenduta.
Probintziako Nagusiak kontsulta egin die legezko aholkulariei eta kanpoko harrera eta
arreta zerbitzuari, salaketaren egiantzekotasuna baloratzeko, bai eta gertaerak, delitua egin
zen denbora, delitu mota, akusatuaren nortasuna eta ohiko portaera, eta abar kontrastatzeko
ere.
Gertaerak ezagutu eta legezko adituei kontsulta egin ostean, uste bada akusazio-gaia
dagoela eta indarrean dauden estatuko legeen araberako delitua egon ahal dela, hasiera
batean, salatzaileak salaketa herrialde bakoitzeko agintari eskudunen aurrean aurkezteko
gonbita edo aholkua egiten da (Polizia, Fiskaltza, Instrukzio Epaitegia...) Arrazoi
pertsonalengatik ez badu hori egin nahi, idatziz jasoko da, eta Probintziako Nagusiak,
larritasuna eta beste pertsona batzuentzako arriskua aintzat hartuta, agintaritza judizialari
jakinaraziko dio (ez du salatuko), eta hark “ex oficio” erabakiko du egin beharrekoa. Kasu
horretan, martxan dauden ikerketak bertan behera geratuko dira eremu zibileko kasua
ebatzi arte, eta hurrengo kasuan45 (eskuliburu eta protokolo honen 54. zenbakia eta
hurrengoak) aurreikusitako urratsak jarraituko dira. Ostera, ez bada salaketa zibila
aurkezten46, kasua ezagutzeko eta bereizteko prozesua jarraitzen da, aurretiazko barneikerketa bidez.
Probintziako Nagusiak, salaketaren oinarriaren arabera eta dekretu bidez, salaketaren
egiantzekotasunari buruzko lehenengo judizioa ematen du. Halaber, salaketa ezetsiko du
edo, Nagusi Orokorrarekin bat etorriz, egitateak hobeto ezagutzeko aurretiazko ikerketa

43

III. eranskinean (“Salaketa jakinarazteko eredua”) proposatzen den ereduak balio dezake. / FRANCISCO, VELM,
3. art., §4.
44
FRANCISCO,VELM, 2. art., § 3.
45 Cfr Eskuliburu eta Protokolo hau, 3.2.B , 54. zenbakia eta hurrengoak
46
Hori gerta daiteke salaketaren une horretan oinarri txikia izateagatik, modu zibilean kontuan hartu ez den delitumotagatik edo hura preskribatzeagatik. Ez da gertatzen salatzaileek eta familiak agintari zibilen aurrean salaketa
jarri nahi ez izatea biktimari kalte gehiago ez egiteko.
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bat abiaraziko du47. Lehenengo balorazio horrek ez dakar salatuaren aldeko edo kontrako
jarrera hartzea.
A) Salaketa ezezten bada, ez da prozedura abiaraziko eta, klerikoa izanez gero, Fedearen
Doktrinarako Kongregazioari (aurrerantzean, FDK) jakinaraziko zaio. Dena den, ez da
nahikoa inhibitzea, baizik eta formalki hartu behar du ez ikertzeko erabakia, oinarrifaltaren ustearen aurrean. Komeni da dekretu bat egitea, horretarako arrazoiak
zehaztea, eta jarduketak dekretuarekin batera toki itxi batean artxibatzea, Probintziako
Nagusiaren zaintzapean48. Erabakiaren berri eman behar zaie salatzaileari eta
akusatuari, tokiko arruntari eta nagusi nagusiari. Halaber, albiste okerrak edo
kalumniatsuak zuzentzeko aukera baloratuko da, publizitate handiagoarekin egoeren
arabera.
B) Salaketa onartzekotan, dekretu honetan bertan Probintziako Nagusiak ikerketa hori
egiteko ardura duen pertsona bat izendatuko du (berak zuzenean egiten ez badu), eta
notario bat izendatuko du akta guztiak sinatzeko, baliozkoak izan daitezen eta fede
publikoa eman dezaten49. Horretaz aparte, pertsona bat ere izenda dezake, akusatuari,
ustezko biktimari eta haien senideei laguntzeko, horiek hala behar izatekotan. Atariko
ikerketa hori zuhurtziaz eta ahalik eta diskrezio handienarekin egingo da, biktimaren
intimitatea eta akusatuaren ospe ona babesteko.
Probintziako Nagusiak, aurretiazko ikerketan, baita ikerketa amaitzean ere, kautelazko
neurriak har ditzake50. Salatuari biktimarekiko eta haren familiarekiko harreman oro
hasieratik debekatuko dio, eta, kasuaren arabera, premiazkoagoak izan daitezkeen beste
neurri batzuk ezarriko dizkio (delitua egin den lekutik eta bizi den komunitate klaretarretik
irtetea, adingabeekin harremanak izateko debekua eta ministerioaren jardun publikoa
etetea). Agiri bat idatzi da berehala hartutako kautelazko neurri horiek jasotzeko eta
akusatuari jakinarazi zaizkio.
Akusatuaren errugabetasun-presuntzioari eutsi behar zaio beti, erruduntasuna frogatzen ez
den bitartean. Horregatik, egoera ezagutzen duten guztiak ahal bezain diskretuak izan behar
dira haren fede ona ez kaltetzeko.
Probintziako Nagusiak, edo haren ordezkari batek, gertutasuna eta laguntza adierazteaz gain,
biktimaren familiari edo haren legezko ordezkariei zer pauso eman diren eta kongregazioak
egoerari aurre egiteko duen interesa jakinaraziko dizkie.
Bere eginkizuna betetzean, instruktoreak akusazioaren sinesgarritasuna baino ez du
egiaztatu behar. Hori horrela, bere iritzi pertsonala ez adierazten saiatuko da, eta ez du
akusatua desenkusatu edo ez da biktima akusatutako delituaren larritasun-faltaz
konbentzitzen saiatuko. Horretarako:
a)
ahal bezain laster, biktimarekin eta haren familiarekin elkarrizketa egingo da,
beharrezko informazioa biltzeko eta ikerketa osoaren urratsak ezagutarazteko.
Jakinaraziko zaie abokatuak izan ditzaketela eta, hala nahi izatekotan, salaketa jar
dezaketela instantzia judizialetan.
b)
akusatuari entzungo zaio, bere aurka aurkeztutako akusazioetatik defenda dadin.
Ikerketan zehar beste pertsona batzuek parte hartzetan (hala nola biktimek, ustezko

47

Aurretiazko ikerketa ez da prozesu judizial bat, baizik eta administrazio-jarduketa bat, Probintziako Nagusiak
probabilitate-judizio bat egin dezan delitua egin ote zen eta akusatuaren inputagarritasuna aztertzeko. Alde batera
utz daiteke, delitua hain agerikoa denean, eta zigorra ezartzeko prozedura penala has daitekeenean, hala badagokio.
48 CIC cc. 1719 eta 489.
49Probintziakoak edozein pertsonari (klaretarra edo ez) eman diezaioke ikerketa hori, bere prestakuntza, gaitasun,
bereizketa eta erreserba-gaitasunagatik egokia bada. CIC can. 1717, §1. Erabilgarri izan liteke, baina ez
derrigorrezkoa ikertzailea apaiz izatea can. 483, §2 eskakizunari jarraituz. Horrek notarioa apaiz izatea eskatzen du,
apaiz baten ospe ona zalantzan dagoenean.
50
SST, 19 art., ikerketa propio irekitzen denetik kautelazko neurriak hartzeko aukera ematen du.
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abusatzaileek edo laguntzaileek), Probintziako Nagusiari jakinaraziko zaio, ikerketa
bereizia egiten den edo aurrekariak batera biltzen dituen erabaki dezan, ikerketa
amaitu arte.
Prozesu zibil batek ez du prozesu kanonikoa baztertzen edo ordezten. Hala ere, prozesu
zibil bat hasi bada, komenigarria da aurretiazko ikerketa edo prozesu kanonikoa hura
amaitu arte gelditzea, esku-sartzeak edo gaizki-interpretazioak saihesteko. Prozesu
zibilaren ondorioak, ondoren, aurretiazko ikerketari edo prozesu kanonikoari erantsi ahal
zaizkio.
Aurretiazko ikerketa-fase hori amaitu ostean, Probintziako Nagusiak, salaketaren
egiantzekotasuna edo egozgarritasuna egiaztatu ez bada, beste dekretu bat eman du auzia
artxibatzeko. Dekretu hori delitua egin den tokiko Nagusi Orokorrari eta gotzainari eta
salatua bizi den gotzainari bidaliko die (desberdinak badira), eta kasuaren dokumentazio
guztia artxibatuko du. Halaber, biktimari hartutako ebazpenaren berri emango dio.
Aitzitik, aurretiazko ikerketaren ostean (edo alferrikakoa izateagatik baztertzea erabaki
ondoren), delitu-zantzu argiak daudela ondorioztatzen badu, dekretu bidez amaitutzat
ematen du aurretiazko ikerketa, eta, klaretar misiolaria bada, dokumentazioa bidaliko dio
(akusazioak, testigantzak, inputatuaren defentsa, perituak, etab.) Nagusi Orokorrari
prozedura penala abiarazteko. Erlijioso klaretarrek dekalogoaren 6. aginduaren aurka
egindako delituen salaketak (sinesgarritzat jotzen badira), delitua legeria zibilean horrela
jasotzen bada, agintari zibilei helarazteaz gain, Nagusi Orokorraren bidez bidali beharko
da FDKra (akusatua elizgizona51 bada), nahiz eta delitua urte asko lehenago egin eta legeria
kanonikoaren52 arabera preskribatu. Akusatua ez bada elizgizona, prozesu kanonikoa ireki
behar du Kongregazioan53.
Langile edo laguntzaile laiko baten aurkako salaketak, oinarriaren eta sinesgarritasunari
buruzko lehenengo judizio baten arabera, agintari zibilei helarazi behar zaizkie, eta haiekin
elkarlanean aritu behar da ikerketan. Probintzia-agintaritzari eta kolaboratzailea kide den
obraren arduradunari dagokie beste kasuetarako ezarrita dagoena betetzea: gertaeren berri
izatea eta sortutako krisia kudeatzea, biktimaren eta senideen beharrei erantzutea,
inplikatutako pertsonei gertatutakoaren berri ahalik eta ondoen ematea eta prozesuko
jarduerak gauzatzen diren bitartean hartu behar diren neurriak bereiztea eta erabakitzea.
Aurretiazko ikerketa amaitzean, horren emaitza edozein izanda ere, eta babestu beharreko
guztiaren konfidentzialtasuna gordeta, Probintziako Nagusiak ahalik eta gardentasun eta
bizkortasun handienarekin ematen die emaitzaren berri akusatuari, irainduak izan direla
baieztatzen duten pertsonei edo haien legezko ordezkariei.54

B) Agintaritza zibilean zuzenean aurkeztutako sexu-abusuaren salaketa (Polizia edo
Agintaritza Judiziala)

51

FRANCISCO, VELM, 1. art., § 1.
Delituaren preskripzio-data 20 urterekin hasten da, adingabeak 18 urte bete zituenetik, legeria kanonikoaren
arabera (SST, 7. art.). Baliteke CDFk preskripzioa ez aplikatzea kasuren batean, eta delitua preskribatuta egon arren,
biktimari justizia egitea. Bestalde, Espainiako Zigor Kodeak ezartzen du biktimak 18 urte bete eta 5 edo15 urtera,
delituaren arabera, preskribatuko dela. Haurrak eta Nerabeak babesteko Lege Organikoak, Ministroen Kontseiluak
onetsia eta Espainiako organo eskudunek behin betiko onesteko izapidean, bi aldaketa esanguratsu aurreikusten ditu:
biktimaren adina 13 urtetik16ra igotzea sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako delitu batzuetan /sexuesplotazioa eta adingabeen ustelkeria), eta 5 eta 16 urte bitarteko preskripzioa, delitu-motaren arabera, biktimak 30
urte betetzen dituenetik zenbatzen hastea. Frantziako Legeak preskripzioa 30 urtera aurreikusten du, Italian 24 urtera
eta Eslovenian 20 urtera.
53
CIC, cc., 695-700
54 Cf. VELM, 5. art. § 2; 17 § 3.
52
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Probintziako Nagusiak klaretar baten aurka poliziari edo agintaritza judizialari
aurkeztutako salaketaren berri badu, edo Probintziako Nagusi berak, behin akusazioen
larritasuna eta egiantza egiaztatuta, agintari zibilari salatutako55 egitateen berri ematea
erabakitzen badu, honako hau aintzat hartuko da:
a)
probintzia osoari eta zuzenean kaltetutako pertsonei eta erakundeei adierazpen bat
egiteko aukera aztertzea. Adierazpen hori ahalik eta objektiboena eta soilena izan
behar da, kasua publiko egin bada;
b)
solaskide bakarra izendatzea, hala dagokionean, hedabideei begira. Solaskide horrek
komunikatuak igorriko ditu, eta komunikatuok laburrak izango dira, balorazioetan
sartu gabe, eta baieztatutako egitate objektiboetara, hartutako neurrietara eta,
kasuaren arabera, biktimaren eta akusatuaren izenetara mugatuko da.
c)
akusatutako erlijioso klaretarrari laguntza espirituala, psikologikoa eta legala
eskaintzea (aurretiazko galdeketetan eta auziaren instrukzio osoan defendatuko duen
abokatu bat esleituko da), eta kongregazioak ez duela utziko adieraztea, delitujokabidea gaitzetsi eta lege-ondorioak bere gain hartu behar baditu ere;
d)
ustezko delitua egin den elizbarrutiko Nagusi Orokorrari eta gotzainari gertaera bera
eta ondorengo jarduerak (jakinarazpenak, kautelazko neurriak, erabakiak) berehala
jakinaraztea. Era berean, bere Kontseiluari eta tokiko nagusiei56 behar bezala
jakinaraziko die.
e)
agintari zibilei egia argitzeko57 laguntza eskaintzea, prozesu zibilean sartu gabe eta
agintariez kanpoko ikerketak egin gabe, eta prozesu judizialean interferentzia egitea;
f)
poliziaren eta justiziaren aurrean solaskide ofizial bat izendatzea, edozein kasutan
laguntzeko borondatea erakusteko, akusazioen larritasuna aitortzeko eta indarreko
legearen58 arabera justizia egiteko nahia adierazteko;
g)
abokatu baten aholkularitza jasotzea eta haren bidez beharrezko kudeaketak egitea;
h)
aintzat hartu behar da, akusatu ororen errugabetasun-presuntzioa defendatzean, behar
den guztirako publikoki biktimaren eta haren familiaren esku jartzea bidezkoa den
ala ez, eta, aldi berean, haiekin harreman zuzenik ez izatea, presio-modu gisa
interpreta ez dadin;
i)
akusatua erlijioso klaretarra bada, Probintziak epaileak eskatutako fidantza
ordainduko du;
j)
klaretar erlijiosoa behin-behineko askatasunean badago, harrera-komunitatea non
prestatu zehaztu beharko du, klaretar komunitate batera destinatzen bada; eta,
espetxeratua izanez gero, bisita egingo dio zuzenean edo bere ordezkariaren bidez,
eta osasun-egoera onean dagoela ziurtatuko du, psikologikoki eta espiritualki
lagunduta;

55

Haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzeari buruzko uztailaren 28ko 26/2015 Legearen 13. artikuluak
ezartzen du pertsona guztiek dutela eginbeharra eta betebeharra Fiskaltzari jakinarazteko sexu-askatasunaren eta
sexu-ukigabetasunaren aurkako delitu izan daitekeen gertaera bati buruzko berriak. Behin betiko onespespenaren
izapidean dagoen Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean babesteko Legeak aurreikusten du, halaber, edozein
pertsonak (bereziki adingabeekin ohiko harremana duten profesionalen kasuan), arrisku-egoerak jakinarazi behar
dizkiola agintari eskudunari, delitua ez bada ere.
56
Kasu bakoitzean informazio horren maila kontuan hartuta, eta are komunitate osoari jakinarazteko zuhurtzia ere
kontuan hartuta.
57FRANCISCO, Kausen konfidentzialtasunari buruzko instrukzioa, 2019.12.17, 1., 4. eta 5. zk., non ezartzen baita ez
duela agintzen arrazoi horietarako auzitegi-sekretuak, ez eta isiltasun-loturarik ezartzeak ere. Ofiziozko sekretuak
(sakramentuak izan ezik) ez du eragozten Estatuko legeriak ezarritako betebeharrak betetzea, adibidez, agintaritza
judizial zibilaren ebazpen betearazle bati bide ematea.
58
Ahal dela, erlijiosoa (abokatuaren zeregina beste bat da), kasuaren bozeramailearekin bat etor daiteke edo ez,
inguruabarren eta aukeren arabera
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salatutako klaretarraren senideei zuhurtziaz eta arretaz jakinaraziko zaie, eta, ahal
den neurrian, interesdunarekin bat etorriz.
Klaretarra egoitza zibilean errugabetzat jotzen badute, eta delitu nahikoa dagoela uste bada,
Probintzia Nagusiak kasuaren tratamendu kanonikoari berrekin behar dio. Klaretarra
erruduntzat jotzen bada egoitza zibilean59, prozesu kanonikoa burutuko da.
ARGITALPENA ETA HEDAPENA
Probintziakoak ziurtatuko du San Pablo probintziako adingabe eta heldu kalteberak
babesteko Eskuliburu eta Protokolo hori hedabide egokien bidez ezagutuko dela. Agiri hori
eskuragarri egongo da San Pablo probintziaren webgunean (www.claretpaulus.org) eta
probintziako komunikazio-plataforma ofizialetan, Probintziako Nagusiak Eskuliburu eta
Protokolo hau argitaratzea komeni dela uste badu. Aplikazio egokia bermatzeko, agiri hau
probintziako kide guztiei eta San Pablo probintziako klaretar misiolariei lotutako obren edo
plataformen arduradunei jakinarazi behar zaie.

5. BERRIKUSPENA
57. Agiri hau urtero sistematikoki ebaluatuko da, edo beharrezkoa denaren arabera,
jurisprudentzian edo eliz araudi eta jarraibideetan egon daitezkeen lege-aldaketak aintzat
hartzeko, behar bezala eguneratu daitezen.
6. AMAIERAKO KLASULAK
58. Eskuliburu eta Protokolo honek jarduteko eta ekiteko modua xedatzen ez duen kasu
guztietan, klaretar misiolarien Gobernu Orokorrak aldarrikatutako Vademecumean
xedatutakoaren arabera jardungo da.60
59.

Protokolo hau 2021eko ekainaren 1ean ad experimentum onetsi du klaretar misiolarien San
Pablo probintziako Gobernuak, hiru urteko eperako, eta Kongregazioko Gobernu
Orokorrak onesten duenean jarriko da indarrean.

P. Ricard Costa-Jussà Bordas CMF
Sanctus Pauluseko Probintziako Nagusia

59

Gauza bere aplikatu beharko litzateke prozesuaren ondoren erruduntzat jotzen bada, FDKren aurrean, elizgizon
bat bada, eta Gobernu Orokorraren aurrean, ez bada elizagizon bat.
60 KLARETAR MISIOLARIAK. Klaretar Misiolarien Vademécum. Adingabe eta heldu kalteberen babeserako
eskuliburua eta prebenitzeko eta sexu-abusuaren delitu baten aurrean esku hartzeko protokoloa. Roma, 2019ko
azaroaren 25a.
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I.ERANSKINA
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEN PERTSONALA
ADINGABEEI ETA HELDU KALTEBEREI
EGINDAKO SEXU-ABUSUA UKATZEA
ETA SAN PAULOKO PROBINTZIAN KLARETAR MISIOLARIAK
HORI EZ EGITEA PREBENITU ETA JARDUTEARI ATXIKITZEA

NIK: ……………………………………………………………………………….
jaunak/andreak,
kontratu edo jarduera pastorala daukat (irakaslea, zerbitzuak, laguntzailea, boluntariotza…)
……………………………....…………………………....……………………………. gisa,
……………………………………………………………………….…..…………..……..….(e)
n (udalerria, erakundea edo zentroa)
“ADINGABE ETA HELDU AHULAK BABESTEKO ESKULIBURUA ETA SEXU-ABUSUAREN DELITU BATEN
AURREAN PREBENITZEKO ETA ESKU HARTZEKO PROTOKOLOA”-k (hori San Pablo probintziako
gobernuak onetsi du) “Klaretar Misiolariak” atalean xedatutakoa betez. Bertan, esplizituki
adierazten da adingabeekin eta heldu kalteberekin lan egiten duten pertsonek beren egongune
pastoraletan onartzen dituztela adingabeei egindako sexu-abusuak prebenitzeko eta kudeatzeko
jarduketak,
ADIERAZTEN DUT ERANTZUKIZUNEZ ETA BORONDATEZ ONARTZEN
DITUDALA baldintza horiek, eta honako hauek dira:
- Ezagutzen dut “ADINGABE ETA HELDU AHULAK BABESTEKO ESKULIBURUA ETA SEXUABUSUAREN DELITU BATEN AURREAN PREBENITZEKO ETA ESKU HARTZEKO PROTOKOLOA”,
zeina San Pablo probintziako gobernuak onetsi duen (Klaretar misiolariak), eta hori
onartzeko eta jarraitzeko konpromisoa adierazten dut.
- Konpromisoa hartzen dut Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean61 sexu-izaerako
delituen aurrekaririk ez izatearen egiaztagiria eskatzeko, probintzia-erakunde eta -jardueren
esparruan adingabeekin erantzukizun profesionala edo borondatezkoa izango dudan
pertsona gisa.
Berariaz ADIERAZTEN DUT:

- gaitzespen pertsonala sexu-abusu mota orori, batez ere adingabe eta heldu kalteberei;
- klaretar misiolariek adingabe eta heldu kalteberekiko tratuari buruz eta horiek ez
betetzearen larritasunari buruz dituzten arauak ezagutzea, eta horiek Elizak gai honi
61

Honako esteka hauetan eska daitezke:
Espainia: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central
Frantzia: https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/fichier-auteurs-infractions-sexuelles-violentes-fijais
Italia: Prenota Certificato - Casellario-Servizi-al-Cittadino (giustizia.it)
Eslovenia: Izpis iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov in evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost (Potrdilo o (ne)kaznovanosti) | GOV.SI
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buruz duen doktrinarekin duten korrelazioa jakitea. Hori horrela, badakit horrelako
delituak egiten dituenak pertsonaren duintasunaren aurkako erasoa, Jainkoaren
aurkako iraina eta eliz arauen aurkako jokabidea adierazten dituela;

- ulertzen dut sexu-erasotzaileak adingabe eta heldu kalteberekiko duen jokabidea ere
delituzkoa da, eta ondorio penalak dituela.

- abusuzko ekintzaren bat egitekotan, elizaren eta klaretar kongregazioaren borondatea
engainatu eta traizionatuko nukeela, eta ni neu bakarrik izango nintzatekeela erantzule
ekintza horien egile gisa.
Adierazten dut prest nagoela adingabe eta heldu kalterberei egindako sexu-abusuei, horien
aurrean jarduteko moduei eta ingurune seguruak sortzeari buruzko prestakuntza-topaketetan
parte hartzeko.
Hori sinatzen dut …………..……………….…………(e)n
……....… (e)ko, ……….ren ……….….….…...….. (e)(a)n

Sin.: ………..…….……….………..………………jn./and.
NAN
/
…………………………………………………………

AIZ:
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II. ERANSKINA:
JOKABIDE-KODE BATERAKO ELEMENTUAK
(jokabide-protokoloak eta -kodeak konfiguratzeko balio dezaketen elementuak, erakunde motaren eta arautu
beharreko jarduketaren arabera espezifikoak direnak;
eta pertsona bakoitza bere buruarekin kontrastatzeko balio dezaketenak, jokabide-ohituretan eta -moduetan)

1) Jokabide-arauak adingabeen duintasuna uneoro errespetatzen lagundu behar duten elementuak dira,
baina ezin dute ordezkatu egoera zehatz bakoitzaren aurrean norberak daukan ekintza gogoetatsua
eta arduratsua.
2) Nolabait adingabe eta heldu kalteberekin harremana daukaten guztiek ingurune seguruak sortzeko
erantzunkide sentitu behar dute, eta horretan lagun dezaketen prestakuntza-topaketetan parte hartu
behar dute.
3) Adingabe bati eragiten dioten jarduketa edo erabaki guztietan, aintzat hartuko da haren interes
gorena, kasuaren inguruko inguruabarrak baloratuta eta behin adingabearen iritzia entzunda.
4) Oso zuhurra izan behar da; izan ere, ulertu behar da beste pertsona batzuek gure ekintzak gaizki
interpreta ditzaketela, asmo onekoak izan arren.
5) Ez erabili hizkera arrunta, bi zentzu edo konnotazio sexualak dituena.
6) Adingabea eta heldu kaltebera errespetuz tratatu, haren intimitatea, korporala edo psikologikoa,
inbaditu gabe. Afektuzko adierazpen fisikoak neurrizkoak eta errespetuzkoak izan behar dira,
neurrigabeak izan gabe edo horren irudia eman gabe.
7) Adingabearen eta heldu kalteberaren osotasun fisikoa errespetatuko da; horrela, aukera izango du
maitasun-adierazpenak aktiboki baztertzeko, horiek asmo onekoak izan arren.
8) Bulegoetan, sakristietan, katekesi-geletan eta abarretan adingabeekin eta heldu kalteberekin
bakarrik egotea saihestuko da, eta beste batzuk ikustea edo entzutea errazten ahaleginduko da; edo,
bestela, espazio zeharrargiak edo irekiak bilatuko dira, besteen presentziari ikusgarritasuna
emateko.
9) Gaixo dagoen edo zaurituta dagoen adingabe edo heldu kaltebera bat aztertu behar bada, beste heldu
baten aurrean egingo da beti.
10) Adingabe eta heldu kalteberekiko komunikazio pribatuak besteentzako ageriko eta irisgarriak diren
inguruneetan egingo dira. Halaber, gomendatzen da ateak kristalezkoak izatea abadeen,
zuzendarien, irakasleen, hezitzaileen eta haur eta nerabeen taldeetako animatzaileen bulegoetan.
11) Ahal den neurrian, adingabeak eta heldu kalteberak kotxean ez eramatea bakarrik, ezta ibilbide
laburretan ere, salbu eta segurtasun-arrazoiengatik edo arrazoi justifikatuengatik ezinbestekoa bada.
Kasu horretan, beste heldu batek gertaeraren berri izan behar du. Gurasoei edo tutoreei aldez aurretik
jakinarazi ahal bazaie, halaxe egin; eta ezin bada, jakinarazi egin ostean, hurrengo egunera arte
itxaron gabe.
12) Ezohiko egoera baten ondorioz, adingabe edo heldu kaltebera batekin bakarrik geratzekotan,
diziplina-arrazoiengatik edo osasun-arrazoiengatik (eta, bereziki, sendatzea edo lehen laguntza
ematea eragin badute kontaktu fisiko berri batekin), komeni da behar bezala erregistratzea, eta
lehenbailehen jakinaraziko zaie gurasoei.
13) Debekatuta daude indarkeriazkoak izan daitezkeen edo sexu-konnotazioa izan dezaketen jolasak,
txantxak edo zigorrak, eta kontaktu fisiko intimoa, musukatzea edo biluztea dakarren edozein
jokabide ekidingo da.
14) Debekatuta daude ekintza iraingarriak edo sexistak dakartzaten hasiberri-sariak edo jolasak.
15) Amaren/aitaren/tutorearen baimen sinatua jakinarazi eta eskatuko da, baldin eta adingabeek eta
heldu kalteberek etxetik kanpo lo egitea dakarten irteerak, elkarbizitzak, txangoak, kanpamenduak
eta bestelako jarduerak egiten badira. Laguntzaile kopuru nahikoa dagoela ziurtatuko da, taldearen
eta taldekideen arreta egokia bermatzeko: adingabe, haur eta heldu kalteberak.
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16) Adingabe edo heldu kalteberekin gaua igarotzea dakarten jardueren kasuan, behar diren baimenak
izateaz gain, eta jardueraren eta gaua igarotzeko moduaren edo lekuaren arabera, aldez aurretik eta
behar bezala beri emango zaie horren berri parte-hartzaileen gurasoei eta tutoreei (instalazio-mota;
kanpin-dendak; aterpetxeak; adinaren, sexuaren eta taldeen araberako banaketa-modua), eta haien
ezagutza eta onarpena izango dute jarduerarako izena ematean. Antolakuntza- edo zaintzaarrazoiengatik izan ezik, zentzuzkoa da helduek gela (edo baliokidea) haur edo nerabeekin
bizikidetzan ez partekatzea, kanpaldietan eta bidaietan. Gomendagarria da guraso batzuk jarduera
horietan parte hartzera gonbidatzea, baita presentzia aktiboa badute ere.
17) Adingabe eta heldu kalteberek dutxak, bainugelak eta aldagelak erabiltzen dituztenean, haien
intimitatea errespetatuko da. Sartu behar izanez gero, betiere arrazoi justifikatu batengatik,
komenigarria da adingabeen sexu bereko bi heldu sartzea. Egonaldian zehar, gomendatzen da
distantzia pertsonala errespetatzea. Eta antolatzen diren kirol-jardueretan (eskolakoak zein eskolaz
kanpokoak), adinagatik edo denboragatik arreta eta arintasuna eskatzen dutenak badira,
gomendagarria da presentzia aktiboa duten guraso batzuk horretan parte hartzera gonbidatzea.
18) Jarduera akademikoek edo pastoralek ohiko testuingurutik kanpo komunikatzea edo elkartzea
eskatzen dutenean (aurrez aurre; posta elektroniko, telefono mugikor edo sare sozial bidez edo
zentroko, parrokiako edo taldeko ofizialetatik kanpoko beste kanal bat), gurasoen kontrolmekanismoak ezarriko dira. Gainera, jarduerak deitzeko edo koordinatzeko horrelako baliabide bat
erabiltzen den bakoitzean, gurasoek mezuak jaso behar dituzte.
19) Beren lanean edo zerbitzuan maisutasun-, lidergo-, gidaritza-, irakasle-rola betetzen duten
pertsonekiko (apaiz, katekista, irakaslea edo begiralea) maitasun-sentimenduak edo heldua
idolotzat hartzearen ondorioa dira askotan. Helduak kontzientzia izan behar du eta jakin behar du
pertzepzio eta sentimendu horietatik eratorritako egoerak bere erantzukizuna izango direla beti;
beraz, inola ere ezingo du maitatu edo iradokitzailea izan, eta adingabe eta heldu kalteberekiko
portaera-, harreman- eta estimu-muga egokiak modu argi eta eraginkorrean ezarri behar ditu.
20) Pastoraltza edo hezkuntza jarduera bertan behera uzteko berehalako arrazoia da heldu batek
adingabeekin (haurrak, aurrenerabeak edo nerabeak) eta heldu kalteberekin duen edozein harreman
sentimental, onartua izan ala ez.
21) Ez dira hartuko haur, nerabe eta heldu kalteberen irudiak modu pribatuan. Hezkuntza-, jolas- edo
pastoraltza-jarduerak gauzatzen diren bitartean egiten badira, ahal dela, erakunde antolatzailearen
gailu teknikoekin hartuko dira (parrokia, ikastetxea). Gurasoek berariaz eta idatziz onartuko dute
irudiak hartzea eta erabiltzea, eta erakunde antolatzailea eta egilea arduratuko da horiek zaindu eta
erabiltzeaz.
22) Haur-pornografia egin, eduki, erakutsi, banatu, erosi, saldu, deskargatu edo nahita erabili dela
dakienak, eta biktima adingabea bada eta egilea arduraduna, hezitzailea, katekista, irakaslea edo
begiralea bada, berehala salatu beharko dio erakundearen edo jardueraren arduradunari; erlijiosoa
bada, Nagusi Orokorraren aurrean salatuko da; eta, bi kasuetan, justizia zibilaren aurrean, legeak
hala eskatzen badu.
23) Ez da hartuko etxetik ihes egin duen adingaberik. Kasu horietan, familiako beste kide batzuei
(aitona-amonak, osaba-izebak) zuzenduko zaie. Adingabearen segurtasunari eta kokapenari
buruzko informazioa garaiz emango zaie gurasoei edo tutoreei, edo, horietakoren batek adingabeaz
abusatu badu, agintari zibilei; eta salaketa hori lehenbailehen egingo da.
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III. ERANSKINA
SALAKETA JAKINARAZTEKO TXOSTENA
SEXU-ABUSUA ADINGABEEI EDO HELDU KALTEBEREI
1. Jakinarazlearen datuak (gertakarien berri ematen duena)
Jakinarazpen data:
Izen-abizenak:
NANa edo AIZ:
Telefono-zk.:
Lotura duen tokia (erakundea, ikastetxea, ikastetxea; parrokia) eta harekiko lotura (lanekoa,
boluntarioa, laguntzailea)
Helbidea:
Udalerria:
Probintzia:
Posta kodea:

2. Abusuaren biktima posiblearen datuak
Izen-abizenak:
Naziotasuna:
Jaioteguna:
Biktimaren helbidea edo egun dagoen zentroa:
Telefono-zk.:
Udalerria:
Probintzia:
Posta kodea:

3. Gurasoen edo tutorearen datuak (adingabea izatekotan). [ahal dela, beti
aita eta ama, eta tutorea, egotekotan]
Izen-abizenak:
Telefono-zk.:
Helbidea:
Udalerria:
Probintzia:
Posta kodea:

4. Jakinarazlearen datuak (hala badagokio)
Izen-abizenak:
Jaioteguna:
Biktimarekin edo haren familiarekin duen harremana edo ahaidetasuna (profesionala izan
daiteke):
Telefono-zk.:
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Udalerria:
Probintzia:
Posta kodea:

5. Behatutako egoerari buruzko datuak (adierazi egunak)
Biktimak, hala badagokio, hitzez adierazitakoaren transkripzioa, ahalik eta modu literalenean.
Hitzezko adierazpen horiek zer testuingurutan edo egoeratan gertatzen diren. Edo marrazkiak
edo dokumentu grafikoak egiten diren, adingabearen adinak hala eskatzen badu.
Biktimarengan behatutako adierazleak.
Ustezko erasotzaileei buruzko datuak (jakinez gero)

25

Harremana biktimarekin:
Irisgarritasun-egoera:

 Biktimarekin harremana dauka
 Ez dauka harremanik biktimarekin
Oharrak: (izatekotan)
Ezagutzen diren datuak ematea
Izen-abizenak:
Sexua G/E:
Jaiotze-data/adina:
Telefono-zk.:
Egoitza:
Udalerria:
Hezkuntza-maila:
Lanbidea:
Informazio gehigarria:
Honi buruzko informazio edo datu garrantzitsuak erantsi dira (adierazi honekin batera erantsitako
txostenak):

Jakinarazpen-txosten hau eta eransten diren gainerako txostenak Klaretar Misiolarien
Probintziara (Sanctus Paulus Probintzia) bidaliko dira, eta probintzia horrek baimena
izango du, informazioaren eta kasuaren arabera, salatutakoa argitzeko eta horren arabera
jokatzeko.
Baliabide egokien bidez, haietan jasotako datuen konfidentzialtasun-mailaren arabera
(DPBLO).
Hemen hartua: ……………………(e)n, …….(e)ko, …………………………aren …….(e)an
Txostena egiten duenaren sinadura

Salaketa
sinadura

jakinarazten

duenaren
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