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Nafarroako sozietate publikoek jazarpenik gabeko kultur 

korporatiboa finkatzen dute 

Sexu jazarpenaren edo sexuagatiko jazarpenaren eta laneko jazarpenaren aurrean prebenitzeko 

eta jarduteko protokoloa onartu dute. Horren helburua da lan-ingurunean pertsonen 

duintasunaren eta askatasunaren aurkako jarrerak prebenitzea, antzematea, jardutea eta 

ezabatzea. 

 

 

Iruñean, 2021ko apirilak 29an– Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoak (CPEN) eta bertan 

dauden sozietate publikoek Sexu jazarpenaren edo sexuagatiko jazarpenaren eta laneko 

jazarpenaren aurrean prebenitzeko eta jarduteko protokoloa onartu dute. Hori aurrerapausoa da, 

1300 langilek baino gehiagok lan-ingurune duina izan dezaten. 

 

«Protokoloaren helburu nagusia da lan-ingurunean pertsonen duintasunaren eta askatasunaren 

aurkako jarrerak prebenitu, detektatu eta ezabatzea. Jazarpen-jarrerak onartzen ez diren 

ingurunea», nabarmendu du Teresa Minondok, CPENeko Giza Baliabideen zuzendariak. 

«Nafarroako sozietate publikoetan eskubide, tratu eta aukera berdintasunaren aldeko apustua 

da». 

 

CPENek bultzatuta, protokolo hau sozietate publikoetako Berdintasun Batzordeetako langileek 

osatutako lan-talde baten lan koordinatuaren emaitza da, 2017tik aurrera garatzen ari diren 

Berdintasun Planen esparruan. 

 

 

Lehen bost prebentzio-neurri 

Laneko harremanetako jazarpenaren arazoa arautzeko konpromisoarekin eta jazarpenik gabeko 

kultura bultzatzeko asmoz, prozedura ezarri da egon daitezkeen erreklamazioei erantzun azkarra 

emateko, behar bezalako bermeekin, egungo araudia eta, bereziki, laborala kontuan hartuta. 

 

Alde horretatik, lehenengo bost prebentzio-neurri hartu dira. Lehenik eta behin, Jazarpenaren 

aurkako Batzordea sortu da. Barne-organo honen eginkizun nagusietako bat da zuzenean 

inplikatutako pertsonei laguntzea eta aholkuak ematea, prozesua behar bezala egiten dela 

ziurtatzeko eta beren eskubideak betetzen direla bermatzeko. 

 

Era berean, sozietate publikoek jazarpenaren prebentzio eta jarduketa arloan hartu duten 

konpromisoa formalizatu da eta langile guztiei jardun eta prebentzio protokoloa banatu zaie. 

Gainera, prestakuntza eta sentsibilizazioa bultzatuko dira, baita lanpostuetan egon daitezkeen 

arriskuen ebaluazioa ere. Horretarako, behar diren baliabideak erabiliko dira lan giroari eta 

motibazioari eusteko. 

https://twitter.com/CPEN_Navarra
https://twitter.com/NSP_Navarra
https://www.linkedin.com/company/cpen-navarra
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*** Nafarroako sozietate publikoen Sexu jazarpenaren, sexuagatiko jazarpenaren eta lan jazarpenaren aurrean 
prebenitzeko eta jarduteko protokoloaren azala. 

 

 

Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoaren eta sozietate publikoen  gaurkotasunaren 

berri izateko, gure sare sozialak jarraitzeko (CPEN en Twitter y LinkedIn | NSP en Twitter y 

Linkedin)  eta gure webgunea bisitatzeko gonbidapena luzatzen dizugu 

www.nafarroakosozietatepublikoak.com. 
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