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Orain dela 18 urte jarri zen martxan Dibortzioaren Legea, eta harrezkero, milioi bat pertsona inguru

banandu dira Espainian. Legea aldatzeko eskaera ugari ere egin da. Elkarrekin bizitzen jarraitu

nahi ez dutenek makina bat buruhauste eta tentsio handiko egoera izaten dituzte. Gainera, seme-

alabek ere, batere errurik izan gabe, sufritzen dituzte banantzearen ondorioak. Dibortzio eta

banantze egoerak gertutik ezagutu dituztenen zenbait ikuspuntu jaso ditugu.

Cristina Gómez
"Landaberea & Abogados"eko abokatua

Familia Zuzenbidearen esparruan, justiziak ez ditu era berean
tratatzen emakumezkoak eta gizonezkoak, nahiz eta berdintasuna
Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluan jasota dagoen. Auzitegien
jarduerak garbi erakusten du berdintasun hori ez dela betetzen
Familia Zuzenbidearen eremuan: justiziaren balantzak
emakumezkoen alde egiten du nabarmen.

Zergatik? Bada, alde batetik, gizarteak berak ezarritako rolen
arabera, emakumezkoa delako familia zaintzen duena; bestetik,
gizonezkoek gaur arte ez dutelako erakutsi familiaren inguruko

gaietan inplikatu nahi izateko borondate argirik; horren ondorioetako bat da ez dietela epaileei
eskatu gai horien guztien erregulazioa.

Baldin eta auzitegietan gizonezkoek ez badute eskatzen adin txikikoen zaintza, edo gutxienez
guraso bien artean konpartitzea edo bisita eta komunikazioen erregimen zabalagoak ezartzea...
nola egingo dute epaileek haien alde?

Seme-alabak zaintzeko eskubidea aldarrikatzera auzitegira joaten den gizonezkoak hainbat tabu,
topiko eta trabaren aurka egin behar izaten du borroka; baina, era berean, egia da gizartea aldatu
ahala, epaileak ere hasi direla emakumezkoek eta gizonezkoek eskubide berak dituztela aitortzen.
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Blanca Estrella
Clara Campoamor elkarteko presidentea

Legez, emakumezkoak eta gizonezkoak berdinak gara teorian; ez,

ordea, praktikan. Hala ere, egia da lege hori kaltegarria dela

gizonezkoentzat, izan ere ez ditu berdin tratatzen erasotzaileak ez

diren aitak. Gaur egungo Dibortzioaren Legearen arabera, seme-

alaben ardura amaren eskuetan geratzen da, baina uste dut horrek

ez digula mesederik egiten. Nik uste dut bikote bakoitzak erabaki

beharko lukeela haurrak norekin dauden hobeto. Tratu txarrik izan

bada, amak du arrazoia. Nire iritziz, epaileek psikologo eta antzeko profesionalez osatutako aholku-

emaile talde bat eduki beharko lukete alboan. Bikote normal baten kasuan, aita on baten kasuan,

krudela da seme-alabak amarekin joatea. Zein da orduan irtenbidea? Bada, partekatzea. Esaten

dute ez dela komeni seme-alabak sei hilabetez leku batean egotea eta beste sei hilabetez beste

leku batean egotea; baina nik uste dut hobeto egongo liratekeela horrela oraingo moduan baino.

Hori bai, ikastetxe bera, lagunak eta jolastokiak ere bai, etab. Feminista naiz, baina aitaren egoera

ulertzen dut. Aitek ordaindu behar duten pentsioari dagokionez, hor arazo bat dago: gizonezkoei

emazteak etxerako gustatzen zaizkie, etxea zaintzeko, janaria prestatzeko, etab. Etxean lan egiten

duen adineko emakume bat banantzen denean, nora joango da lan bila? Nire ustez, bien ardura

da.
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Jaime Tapia
Gasteizko Probintzi Auzitegiko magistratua

Konstituzioaren ikuspegitik begiratuta (Konstituzioaren 14. artikulua),
gizonezkoak eta emakumezkoak berdinak dira legearen aurrean, eta
berdintasun horrekin tratatzen dira dibortzio prozesuetan. Printzipioz,
epaileak errespetatu egin behar ditu ezkontideek erdietsitako
akordioak. Seme-alabarik badago, haiek dira kaltetuenak, eta
erabakiak (zaintzea, bisiten erregimena, eta abar) haien onura
kontuan izanda hartu behar dituzte epaileek.

Berdintasunerako eskubide hori errespetatzen den arren, egia da emakumeak gizartean nolabait
diskriminatuta daudela, eta horren eraginez, sarritan, kaltetuenak emakumezkoak izaten dira.
Ezberdintasun hori konpentsatzen saiatzen da epailea, emaztearen alde elikagaien pentsio bat
emanez -banantze prozesuetan bakarrik eman daiteke- edo pentsio konpentsatorio bat emanez;
baina oreka bat berrezartzea zaila izaten da. Batzuetan, senar ohiak ez du ordaintzen, eta ez da
seme-alabez arduratzen.

Etorkizuna hobetzeko pare bat proposamen egingo nituzke: alde batetik, Kode Zibila
erreformatzea, gizonezkoak eta emakumezkoak zuzen-zuzenean dibortzia daitezen; eta bestetik,
familiaren bitartekotza bultzatzea, ezkontideen arteko liskarrak konpontzeko.
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Luis F. Etxeberribar
APFSko (Asociación de Padres de Familia Separados)
ordezkaria Euskadin

Banantze eta dibortzio kasuen % 90 baino gehiagotan amak lortzen

du seme-alaben zaintza. Datu horrek erakusten du aita gehienetan

diskriminatu egiten dela: banandutako aitari eskubide gutxi batzuk

baino ez zaizkio aitortzen, eta eskubide horiek urratu egiten dira

sistematikoki.

Ez da errespetatzen Gurasoen ahala deiturikoa, hau da, gure seme-alabei eragiten dieten

erabakiak amarekin batera hartzeko eskubidea.

Jartzen zaizkigun betebeharrak oso zorrotz begiratzen dituzte. Zigorrak gogortu egiten dira

elikagaien pentsioa ez ordaintzeagatik, eta batzuetan pentsio horiek handiagoak izaten dira aitaren

diru-sarrerak baino; hala ere, diru horri ez zaio inolako jarraipenik egiten.

Ezarri berri duten Babesari buruzko Legea sortu, etxe barruko bortxakeriari aurre egiteko sortu zen;

baina, egia esan, ez du arazo hori konpondu, inondik inora. Eta zertarako erabiltzen da? Bada, tratu

txar faltsuen salaketak egiteko. Orduan, non geratzen da errugabetasun-presuntzioa?

APFS lanean ari da gaur egungo Dibortzioaren Legea lehenbailehen berraztertu eta Zaintza

Partekatua lege horretan sar dadin. Azken batean, Zaintza Partekatua da biderik onena aitek eta

amek berdintasunezko tratua jasotzeko, hau guztia gure seme-alaben onerako izango baita. Eta

administrazioak eta alderdi politikoek hartu beharko lukete ardura hori. 
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Jose Luis Iturrate
Deustuko Unibertsitateko Familiaren Soziologiako irakaslea

Gure inguruan ikerketak badira dibortzioaren gainean eta guraso
bakarreko familien gainean, eta uste dut, soziologo gisa, horietan
oinarritu behar dela galderari erantzuteko. Ezkontza-hausturak bi
prozesu hartzen ditu: banantzea eta dibortzioa. Eta haustura hori
izaten da edo elkarren artean adostuta edo ez. Banantzearen
arrazoiak fideltasun eza, maitasun edota elkarrenganako interes falta
izan daitezke. Gehienetan emakumezkoak erabakitzen du

banantzea. Beharbada, senarrak arazoei ihes egiten dien bitartean, emazteak harremana
hondatzen ari dela sumatu, eta harremana amaitu egin dela onar dezake. Independentzia
ekonomikorik ez badu, legez egindako banantzeak seme-alabentzako elikagaien pentsioa eta
pentsio konpentsatorioa bermatzen dizkio emazteari.

Dibortzioari dagokionez, berriz, gehienetan gizonezkoak eskatzen du dibortzioa, beharbada berriro
ezkondu ahal izateko. Bizitza mailari dagokionez, gizonezkoa antzera biziko da, baina andrea
okerrago; eta are okerrago oraindik, seme-alabarik badauka bere kargu (kasuen % 82). Seme-
alaben bizitza maila ere jaitsi egiten da. Horri aurre egiteko, emakumeen artean, lanean ari dira
banandu edo dibortziatu gehienak. Jakina, emakumeak etxetik kanpora lan egiten badu, ez du
trabarik izango banantzea edo dibortziatzea erabaki beharra badu. 
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Mónica Álvarez
Donostiako Eki-Lore psikoterapia kabineteko psikologoa

Normalean terapia egitera etortzen dena ezkontideetatik ahulena

izan ohi da. Seme-alabek ere ez dute ongi pasatzen, batez ere

gurasoak banandu egin direla eta zergatik banandu diren ez zaielako

azaltzen. Terapiak egiten hasten garenean ateratzen dira horrelako

gauzak. Seme-alabek gurasoak berriro elkartuko diren itxaropena

izaten dute sarritan; gainera, gurasoen banantzearen errudun

sentitzen dira.

Bikote batek seme-alabak izaten dituenean, ez dira bereizten bikote izatea eta guraso izatea.

Bikote askok haurrak izateko erabakia hartzen dute haien arteko krisia konpontzeko asmoz, baina

geroxeago arazoak berriro azaleratzen dira. Beste batzuetan, emakumezkoa lanean hasten

denean sortzen da konfliktoa, eta egoera horrek eragiten du dibortzioa.

Etxetik atera eta beste etxe bat bilatu behar duen ezkontidea da ezer gabe gelditzen dena:

gizartearen aurrean biluzik. Banantzeak ezkontidearen familiarengandik eta kuadrillakoengandik

aldentzea dakar aldi berean, eta horrek ez luke zertan horrela izan.

Uste dut emakumezkoek hobeto gainditzen dutela banantzea, errekurtso afektibo gehiago dituztela

horretarako. Seme-alaben zaintza amari ematen bazaio, ama da garaile, eta horrelakoetan senar

ohia matxakatu egiten dute emakume batzuek. Tratu txar faltsuak ere salatu izan dira, eta halako

egoeretan gizonezkoa erruduntzat jotzen da.



gaiaeredua

BERDINAK AL GARA DIBORTZIOARI
AURRE EGITEKO ORDUAN?

Berdinak al gara dibortzioari aurre egiteko orduan?: GALDERAK 1 / 1

1. Zuen ustez, dibortzio kasuetan, epaileek emakumeen alde egiten dute
gehienetan? Ala gizonezkoen alde? Zergatik? Bat al zatozte hirurok?

2. Ezkontzean, bikotekide batek etxean gelditzea erabakitzen badu,
dibortziatzen direnean, besteak mantendu behar du?

3. Umerik badago, zer erregimen da egokiena beraientzat? Astean zehar
batekin eta asteburuetan bestearekin? Sei hilabete etxe batean, beste sei
bestean? Aukera hauen alde onak eta txarrak.

4. Hobeto bizi gara dibortzioa onartu zenetik? Gaur egun bizi gintezke
dibortziorik gabe?

a
b
c

---Taldeko eztabaidarako gidoia---


