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haien kezkak azaltzen jarraitu dute. Gaur egun, duela gutxi Arartekoaren aurrean aurkeztutako kexa bat bideratzen ari da. Kexa adin txikiko atzerritar batek aipatu poliziako
agenteen eskutik tratu txarrak jaso zituelako aurkeztu da.
Horregatik, babeseko ikuspuntu batetik, Arartekoak poliziaren ardura duten administrazioei hauxe adierazi nahi die: langileen aldetik, adin txikiko atzerritarrekiko
indarkeriazko edo tratu txarreko jarrerak ekiditeko. Adin txikikoekin harremanetan
egongo direnen trebakuntza espezializatua eta adin txikiko pertsonen eskubideak
urratzen dituen edozein jokaera aztertzea eta behar izatekotan, zuzentzea beharrezko
kautelak eta bermeak dira, eta beharrezkotzat hartzen dira administrazioetarako nazioarteko hitzarmenetatik eta indarrean dagoen arauditik eratorritako konpromisoak
betetzeko.
Beraz, harreran, harremanean, zaintzan eta beste edozein jardueretan edo esku-hartzean, Ertzaintzaren, Udaltzaingoaren edo beste edozein polizia-agenteren jardueretan
gogoratu behar dugu adin txikikoaren interes gorenak eta hartzen den edozein neurriren
hezkuntza-izaerak garrantzia izan behar duela. Horren eraginez, adin txikikoei ematen
zaien trataeran kontu handiagoa izan beharra dago.
Beraz, poliziak ustez adin txikikoa den pertsonaren bat aurkitzen duenean, babeserakundeen, osasun-zerbitzuen eta Fiskaltzaren koordinazio-protokoloak jarri behar dira
martxan. Dauden agintaritzek haien interesak zaindu behar dituzte eta adin txikikoak
ahalik eta kalterik txikienak jasan ditzan ahalegindu beharra dago, bere adina zehaztu
eta babes-baliabide batean lekua egiten zaion arte, edonola ere, polizia-etxeko egonaldia
luzatzea ekidinda.

INFORMAZIOAREN TRATAMENDUARI ETA BEHARREZKO GIZARTE
MAILAKO SENTSIBILIZAZIOARI DAGOKIONEZ
34. Komunikabideetan berriei emandako trataerari buruzko kode deontologikoa
Talde zehatz batek gizarte mailan duen irudia sortzean eragin ukaezina dute komunikabideek. Lantzen ari garen gai honetan, gainera, adin txikiko pertsonez hitz egiten ari
gara, eta hori dela eta, babes berezia dute beren irudiari dagokionez.
Arartekoak, txostena egiten ari zen bitartean eta lehenago, kexa eta kezka-adierazpen
ugari jaso ditu, zenbaitetan, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrekin lotutako gaiei
komunikabideetan ematen zaien trataeragatik.
Bere garaian (2000. urtea), Euskal Herrian ezarritako komunikabide guztiek edo nagusiek, Immigrazioa Gizarteratzeko Foroak onartutako estilo-liburu bat idatzi zuten.
Ez zituen zehazki adin txikiko atzerritarrei buruzko berriak aipatzen, atzerritar jatorria
zuen edozein pertsonarenak baizik, baina, bertan lantzen ari garen gaiari dagokionez,
guztiz baliagarriak eta aplikagarriak diren zenbait irizpide zeuden proposatuta. Bertan
ezarritako irizpideen –komunikabideetako arduradunek adostutakoak− eta zenbait albistek duten trataeraren arteko aldea izugarria da. Hori dela eta, gomendio honen bidez,

BAKARRIK DAUDEN ADIN TXIKIKO ATZERRITARREN

EGOERA

EAEN

235

proposamen hori berriz ere hartu behar dela eta horrek indarrean jarraitu behar duela
adierazi nahi da.
35. Polizia-iturriek eskainitako datuen jarraipena
Informazio jakin bati komunikabide zehatz batean ematen zaion trataera, betiere, berriemaileen ardura izango da. Hala ere, zenbait datuk eta informaziok polizia-iturria dute
jatorri bakar gisa.
Horri dagokionez, erakunde honek aurreko gomendio orokorretako batean aipatu duen
bezala, ustezko arau-urratzaileei buruzko informazioa emateko garaian, beharrezko ez
diren datuak (nazionalitatea, esaterako) ematea ekidin behar da, horrek taldearekiko
efektu estigmatizatzailea duelako. Informazio mota horiek pisu handia dute jendearen
iritzian eta bai Administrazioak, bai gizarte-erakundeek arrazakeriaren eta nazio edo
etnia jatorriaren araberako bazterkeria mota ororen kontra egiten dituzten ahaleginak
kaltetu ditzakete.
Beraz, beharrezkoa da poliziako zerbitzuen agintari arduradunek irizpide argiak ezartzea
haien iturriek eskaini behar dituzten datuen gainean, eta horiek behar bezala betetzen
direla jakiteko horren jarraipen sistematikoa egin beharra dago.
36. Gizarte mailako sentsibilizazioa sustatzea
Atal honen hasieran azaldu dugun moduan, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren
babesari dagokionez –beste gutxiengo taldeei edo bazterketa arriskuan daudenei dagokienez bezala− gizarte mailako sentsibilizazioa beharrezkoa gertatzen da.
Zenbaitetan, administrazio arduradunek jasan izan dute ulermen eza edo ukazioa, adin
txikiko horiei eskainitako harrera hobetzera zuzendutako ekimenak edo jarduerak proposatzeagatik: aurrekontua handitzeko aitzakiak, baliabide berriak irekitzeko ukazioa,
bizilagunen kexak...
Aurreiritzi eta estereotipoak gainditzeak, beti, informazio egokia eta zenbait talderen edo
pertsonen arteko ezagutza edo harremana erraztea eskatzen du. Arartekoaren ustez,
bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren egoerari dagokionez, horien egoera lantzea
eta hobetzea beharrezkoa da
Alde batetik, beharrezkoa da haurren Konbentzioari buruzko eta adin txikikoen babesaraudiari buruzko sentsibilizazio eta hedapen handiagoa izatea, horrek gizarte mailako
kontzientzia handitu eta gehiegikeriak eta tratu txarrak ekiditen lagunduko du eta.
Bestalde, gizarte mailako sentsibilizaziorako ekimenak martxan jartzea beharrezkoa da.
Horiek, populazio sektore hori talde homogeneoa eta gatazkatsua dela pentsarazten
diguten estereotipo eta aurreiritziak gainditzea dute helburu. Iritzi hori ez dator bat adin
txikiko guztien jarrerekin, askoz jota, egoera oso zehatzak bizi izan dituztenen jarrerekin baizik. Horri guztiari esker, harrera-ingurua hobetuko litzateke eta azken urteetan
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bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrei sarritan eman zaien informazio-trataeraren
ondorioz dagoen gizarte mailako alarma baretuko litzateke.

