
DIRUA LAPURTZEA, 

BANKUTIK ATERA  

BERRITAN 

HELBURUA:  

Jende edadetuari bankutik atera berria 

duten dirua ostea, bankutik 

irteterakoan. 

ZELATATZEA  (1. GAIZKILEA)     

 Gaizkiletako bat banketxeari begira 

egoten da, biktima egokiaren zelatan, eta 

diru asko samar atera duen bat ikusten 

duenean, konplizeari adierazten dio: 

hauxe da biktima egokia. 

ATZETIK JARRAITZEA (2. GAIZKILEA)  

Bigarren gaizkilea biktimaren atzetik 

abiatzen da, eta egoeraren arabera 

erabakitzen du nola kendu dirua. 

 

 IRUZURRAK ETA LAPURRETAK 

EBITATZEKO GOMENDIOAK 

Saiatu zaitez diru asko ez ateratzen 

banketxetik; hobe duzu diru gutxiago 

atera baina sarriago, eta kreditu-txartela 

erabilita. Ahal baduzu, esan 

konfiantzazko norbaiti laguntzeko dirua 

ateratzera zoazenean. 

Gorde dirua barruko patriketan.  

Ez fidatu motibo solidarioren batengatik 

nonbaiten sinatzeko eta NAN agiria 

erakusteko eskatzen dizutenekin, aukera 

horixe aprobetxatuko dute zure diru-

zorroan eskua sartu eta dirua osteko. 

Ez zaitez fidatu diruaren ordez zerbait 

trukatzeko proposatzen dizutenekin. 

Inork ez du loteriako txartel sariturik 

gainetik kendu nahi, ezta diru gutxiren 

trukean diru asko eman nahi ere. Gogoan 

izan: “inork ez ditu ematen duroak lau 

pezetatan”. 

Ahal baduzu, ez eraman bitxi baliotsurik, 

nabarmenik edo deigarririk bistan. 

Ez utzi ezezagunei poltsa astunak 

eramateko edo halako ezertarako 

laguntzen. 

Ez utzi ezezagunei etxeko atarian sartzen, 

eta inola ere ez sartu haiekin batera 

igogailuan. 

  

 

EDADETUEI 

LAPURRETA EDO 

IRUZURRIK EZ EGITEKO 

GOMENDIOAK 

Kasu egin 

 



 

BESARKADA SOLIDARIOA                                          

Kale erdian gainera joanda egiten diete 

lapurretan gaizkileek edadetuei. 

GAIZKILEAK:   

Pertsona bat edo bi hurbiltzen zaizkie 

biktimei kalean, eta etxeko norbaiten antza 

handia duela edo sexua nahi dutela esanez, 

ferekatzen hasten dira edo besarkatzen 

edo musukatzen, eta horretan ari direla 

gainean daramana kentzen diote biktimari: 

bitxiak, erlojua, diru-zorroa... 

LINTERNERO EDO GASEKO 

LANGILE FALTSUA 

Eraikinean ur-isuriak edo gas-matxurak 

daudela esanez, biktimen etxera sartzen 

dira, eta laguntza behar dutela esanez, 

biktimak konketari edo gas-galdarari begira 

jartzen dituzte. Bien bitartean, gaizkileek

bitxi, diru eta halakoak lapurtzen dizkiete. 

 

 

  “ESTAMPITA” IRUZURRA 

HELBURUA:    

Edadetuei iruzurra egitea, kalean bertan.

1. GAIZKILEA 

Gaizkile honek atzeratu plantak egiten 

ditu, eta biktimari adierazten dio diruz 

betetako gutunazala aurkitu duela. 

Erakutsi ere egiten dio gutunazala. 

2. GAIZKILEA (amua)  

Biengana hurbildu, eta biktima 

konbentzitzen du gutunazalaren ordez  

gutunazalean dagoena baino diru gutxiago 

emateko usteko atzeratuari. 

AZKENEAN 

Gaizkileak biktimarekin batera abiatzen 

dira bere etxera edo banketxera, dirua 

atera dezan, eta gutunazala ematen diote 

trukean. Alde egiten dutenean, 

gutunazalari begiratu, eta konturatzen da 

papera besterik ez dagoela gutunazalean.     

 “TOCOMOCHO” IRUZURRA 

HELBURUA:  

Kalean egiten da iruzur hau ere. 

Aurreneko gaizkilea edadeturen 

batengana hurbiltzen da, eta kale bat non 

den galdetzen dio. 

                                                      

  

 

GAIZKILEA:  

Gaizkileak esaten dio saritutako txartel bat 

kobratzera joan behar duela kale hartara, 

baina ez dakiela nola joan edo ezin duela 

joan, dena delakoagatik. 

AMUA: 

Segituan, itxura oneko bigarren bat 

etortzen da, eta txartelei begiratuta, esaten 

du baietz, benetan saria dutela. Amuak eta 

gaizkileak biktima konbentzitzen dute 

beraiek hartuko dituztela txartelak, gero 

kobratuko duten saria baino diru gutxiago 

ordainduta.   

BIKTIMAK DIRUA EMATEN DIE:  

2. gaizkileak, amuak, diruaren bere partea 

jartzen du, eta biktima eta 1. gaizkilea 

banketxe batera eramaten ditu biktimak 

bere zatia atera dezan. Hainbat kasu salatu 

dira, eta biktimek aitortu dute 1.000 € -

10.000 € bitartean lapurtu dietela.  



 


