


2020an, 191 lagun sartu ziren Premiazko Zerbitzuan: 105 emakume, 82 seme-alabarekin (78
adingabe) eta mendekotasuna duten lau pertsona heldu.

Aurtengo zifrak serieko erregistro handienetakoak dira, bai emakumeen, seme-alaben eta
pertsona guztien kopuruari dagokionez (epealdiko maximoak azken bi urteetan izan dira).

Bilakaerari dagokionez, zerbitzu horren eskariaren ezaugarria kasuen bolumen gorabeheratsua
da, igoerak eta jaitsierak baitaude.

2020ko datuek baliabide horren ohiko profila erakusten dute jaioterriari eta adinari dagokienez:

- 67 emakume (% 64) atzerrian jaiotakoak dira. Gehienak Latinoamerikakoak ( % 60) eta
Magrebkoak ( % 30). 2020an, zerbitzuak albaniera, arabiera, ingelesa, errusiera eta urdua
itzultzeko eskatu du.
- 10etik ia 8 (% 77) ez dira 40 urtetik pasatzen. Herenak 18 eta 30 urte bitartean ditu. Batez
besteko adina 35 urtekoa da, eta adierazle horri etengabe eutsi zaio 32-35 urte bitartean.



Baliabideko batez besteko egonaldia 24 egunekoa izan da, aldiko gehienekoa. 2019ko
erregistroaren bikoitza gainditzen du. 2004. urtearekin alderatuta, batez besteko egonaldia 19
egun igo da.

Adierazle horren bilakaerak etengabeko gorakada erakusten du 2004tik (5 egun) 2014ra arte (21
egun). Urte horretatik aurrera, hamabost egunera jaisten da, eta azken bi urteetan 10 egunetan
kokatu zen. Egonaldiaren batez besteko iraupenak adierazten du baliabidera iristen diren kasuen
konplexutasuna, lotutako beste arazo batzuekin; eta sistemak zailtasunak dituela erabiltzailea
beste esku hartzeko erakunde edo eremu batzuen eskumenekoak diren beste egoitza-baliabide
batzuetara joateko. 2020. urtean, pandemiaren ondoriozko murrizketek eta alarma-egoerak
egonaldiaren iraupenari eragiten diote.

Larrialdi Zerbitzuko erabiltzaileen erdiek baino gehiagok (% 54,3) aldi baterako harrera-
modalitatean jarraitu behar izan zuten foru edo udal baliabideetan: 57 emakumek, 44 seme-
alabarekin (40 adingabe) eta mendeko 3 heldurekin batera. Emakumeen kopuru hori serieko
altuena da, eta ehunekotan ere altuena da, beti % 50etik beherakoa izan baita.

% 79 foru baliabideetara pasatzen da (45 emakume) eta % 21 udal baliabideetara birkokatzen da
(12 emakume).



2020an bizi izandako pandemiak eragina izan du zerbitzuan artatutako pertsonen kopuruan; izan
ere, apirilean eta maiatzean zerbitzua telematika bidez eman zen, eta urtearen gainerako
urteetan, pertsona askok nahiago izan dute arreta telematikoa jaso. Testuinguru horretan ulertu
behar da datuek aurreko urteekin alderatuta erakusten duten beherakada; izan ere, aurrez aurre
arreta eman zaien kasuak baino ez dira.

2020an, 271 emakumek jaso zuten aurrez aurreko aholkularitza juridikoa (guztien % 96), eta
horietatik 250 kasu berriak izan ziren (% 92,3).

Aurreko urteen ildotik, % 37k (93 emakume) indarkeria matxistako egoera bat zuen:

- % 32,4k etxeko tratu txarren arloko aholkularitza jaso du (82 emakume). Kasu gehienak (% 88)
bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriari dagozkio: 72 emakume.

- Eta % 4,6 sexu-indarkeriaren gainekoa (11 emakume).



2020an, Foru Arreta Psikologikoko Zerbitzuak 1.640 pertsonari eman die arreta, aldi horretako
bolumen handienetako bati.

Horien artean, 1.458 emakume eta neskato programan arreta jasotako indarkeria motaren
baten biktima dira.

Aztertutako 16 urteetan, arreta jaso duten pertsonen kopuruak nabarmen egin du gora; 2017an,
kopuru handiena 1.711 pertsonakoa izan da (aldi hasieran erregistratutakoa baino 2,6 aldiz
handiagoa, hau da, 658 pertsona 2005ean).

Zerbitzuaren deszentralizazioaren aurrerapenarekin eta ordutegia handitzearekin batera gertatu
da hazkundea. 2006ra arte zerbitzua Bilbon zegoen zentralizatuta, hurrengo hamarkadan
pixkanaka deszentralizatuz joan zen eta gaur egun 7 arreta-gune eskaintzen dira Lurraldean.
2013 eta 2015 artean deszentralizazioa dinamizatu zen, 4 arreta-gune berri irekita. Kasu berrien
ildoak prozesu horren eragina erakusten du, hirurtekoan % 10, % 19 eta % 23ko urte arteko
igoerekin. 2015ean 900 kasu baino gehiago izan ziren, eta ordutik, kasu berrien bolumena maila
horren inguruan mantendu da urtero (911 kasu berri 2020an).



2020an, zerbitzuak emakumeen 543 kasu berri jaso zituen bikotekidearen/bikotekide ohiaren
indarkeriaren ondorioz; horrek esan nahi du hilean 45 emakumek terapia bat hasten dutela
indarkeria mota horren ondorioz (23 kasu 2006an).

Programak arreta jaso duen eskaeraren lurralde-banaketa zabala aurkezten du,
deszentralizazioak lagunduta: 2020an artatutako emakumeak Bizkaiko 65 udalerritan bizi dira.

Baliabide horretan arreta jaso duten emakumeen kopuru handiena duen udalerria Bilbo da (%
32,8), eta atzetik ditu Getxo (% 5,5) eta Barakaldo (% 4,6). Hala eta guztiz ere, 10.000
emakumeko tasarik altuena Durangokoa da, 14,3ko emaitzarekin, lurraldeko tasan 9,1eko
emaitzarekin. Alabaina, beste ekitaldi batzuetan bezala, tasarik handienak zerbitzua
deszentralizatuta dagoen hiru mankomunitatetan daude: Arratian (30,9), Enkarterrin (16,6) eta
Lea-Artibain (15,1).

2020an, 129 emakumek jaso zuten laguntza psikologikoa sexu-erasoengatiko programan (aldi
horretako baliorik handiena).

Adingabeen Programan, 2020an, guztira 127 adingaberi ematen zaie arreta, familiarteko eta
familiaz kanpoko tratu txarren eta/edo sexu-erasoen biktima izan direnei. Serieko bigarren zifra
altuena da, 2016an erregistratutako kopuru maximoan (128 adingabe).

2004. eta 2020. urteen artean, 803 espediente ireki edo berriro ireki dira tratu txarren eta/edo
sexu-erasoen biktima izan diren familiarteko eta familiaz kanpoko adingabeei tratamendu berria
emateko, gehienak neskei dagozkienak ( % 71,4).



BFAren Etxeko Emakumeen Aurkako Indarkerian Familiekin Esku Hartzeko Espezializatutako
Programak laguntza psikosoziala eskaintzen die tratu txarren egilea bizi deneko etxera itzultzen
edo bertan jarraitzen duten indarkeriaren biktima diren emakumeei eta haren kargura dauden
seme-alaba adingabeei.

2020an 91 emakumek eta 77 adingabek parte hartu zuten programa horretan, guztira 168
pertsonak. Aurreko urteko kopuru bera. Programaren erregistro maximoa 2018an lortu zen, 201
pertsonarekin.

Programaren ibilbidearen ezaugarria urtetik urterako etengabeko igoera da, 2017an lehen aldiz
eten dena. Ezarpen-urteetan, arreta jaso dutenen eskariak gora egin du, eta hirukoitza baino
gehiago izan da (3,5) abian jarri zenetik (57 pertsona 2006an).



2020a programa aitzindari honen laugarren urte osoa da EAEn. 2016aren amaieran jarri zen abian,
genero-indarkeriaren testuinguruan bizi izan diren adingabeei arreta espezializatua emateko berariazko
tresna den aldetik. Programaren onuradun izan daitezke, halaber, haien amak (genero-indarkeriaren
biktimak); haien gurasoak, erasotzaileak ez direnean, edo haiekin bizi diren senideak edo egoerak eragiten
dien senideak ez direnean; haien gurasoak, erasotzaileak direnean baina harremanetan daudenean, esku-
hartzea eskatzen dutenean eta parte hartzeko prest daudenean, betiere esku-hartzeak arriskuan jartzen
ez baditu (edo ama arriskuan jartzen ez badu); eta haien amak bikotekideen eskuetan hil diren haurrak eta
nerabeak.

Lehen eta bigarren urteen artean, programak bikoiztu egiten du babesa eman zaien adingabeen eta
familien kopurua. Lehen hiru urteetako gorakadaren ondoren, 2020an behera egin du lehen aldiz
adingabeen kopuruak aurreko urtearekin alderatuta (17 adingabe gutxiago). Babesa jaso dutenen kopurua
(85) ere % 31 jaitsi da.

Kasu berrien ezaugarriak kontuan hartuta, sexuaren araberako banaketa orekatuena duen urtea da: 10
neska eta 11 mutil. Horri dagokionez, 2017. eta 2018. urteetako lehen urteetan, deribazioan/detekzioan
balizko bereizketa ikusi zen, programan sartzen ziren kasuen % 79 eta % 63,3, hurrenez hurren, haurrak
baitziren.

Lehen aldiz, ez dago aitarenganako babes-agindurik duen adingaberik (aurreko urteetan, % 16 eta % 25
artean).

Bai neskengan, bai mutilengan, 6-17 urte bitarteko kasuak erregistratzen dira. Batez besteko adina 11
urtekoa da; tarteka, % 67 ez da adin horretatik pasatzen: nesken % 70 eta mutilen % 64.

Amen kasuan ere behera egin du beren aldeko babes-agindua duten emakumeen ehunekoak: % 36,4
(programaren hasieratik % 75etik gora).



Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei telefono bidezko informazioa eta arreta
emateko zerbitzu espezializatuak (900 840 111), 24 orduz, Bizkaitik 1.461 dei jaso ditu 2020an,
hau da, hilean 122 dei.

Grafikoan ageri denez, lehen urteetan deiak gehitu ondoren, 2008tik aurrera deien bolumenak
egonkor eusten dio, urtean 1700 dei inguru. 2017an, bolumenak behera egin du berriro, eta
azken urteetan 1.500 dei inguru izan dira.

2020an, deien kopurua % 4 igo da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, eta zerbitzua abian jarri
zenetik, % 73 igo da.

1.461 pertsona deitu dituzte, 2019an baino 27 gehiago.

Deiak egiten dituzten pertsonen banaketa aurreko ekitaldian ikusi genuen berbera da: % 70
indarkeriaren biktima diren emakumeak dira, % 21 hurbilekoak edo familiakoak eta % 9
profesionalak.



Etxebizitzaren arloan bi neurri ezarri dira:

1) Alokairu-erregimeneko etxebizitza bat zuzenean esleitzea kasu larri eta salbuespenezkoetan,
udal edo foru harrera-pisu edo -zentroen erabiltzaile izan diren emakumeentzat. 2020an 27
eskaera erregistratu dira, eta 21 emakume izan dira alokairu-erregimeneko etxebizitzen
esleipendunak (aztertutako denbora-tartearen zifra handiena). % 86k ez ditu 40 urte baino
gehiago, eta % 71 bi kide edo gehiago dituzten familietako kide da.

2) Aparteko 10 puntu ematea alokairu-erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko
baremazioan. 2020ko abenduaren 31n Etxebiden genero-indarkeriaren biktimen 607
espediente aktibo zeuden.

Grafikoan ageri denez, urtetik urtera, espediente aktiboen bolumenak gora egin du. Aurreko
ekitaldian erregistratutako datuarekin alderatuta, 2020an igoera % 11koa izan da, eta 2013ko
kopuruarekin alderatuz gero, espediente aktiboen kopurua % 96 igo da.

2020an, 41 emakume izan dira alokairu-erregimeneko etxebizitzaren esleipendun (aurreko
ekitaldian baino 18 emakume gutxiago). % 78 egungo seme-alabekin, bikotekideekin edo
ezkontideekin bizi da; beraz, neurriak 62 pertsona gehiagori egin die mesede.



2020an, Babes Integraleko Neurrien Legearen ondoriozko ordainketa bakarreko laguntzaren 206
eskaerari erantzun zaie (% 59 eman dira).

Laguntzen zenbatekoa eskatzailearen edo haren ardurapeko pertsonen ardurapeko pertsona-
kopuruaren eta desgaitasun-mailaren arabera ezartzen da. Konbinazio horrek 6, 12, 18 eta 24
hilabeteko langabezia-prestazioaren baliokidea den laguntzak ezartzen ditu. Grafiko
zirkularretan ageri da laguntza jasotzen duten pertsonen profil-aldaketa:

• Segmentu grisa egoera larrigarririk gabeko emakumeei dagokie: % 33 2010ean eta % 24
2020an.

• Segmentu marroi argiak kalteberatasun-maila handia duten emakumeak adierazten ditu:
% 26 2010ean eta % 31 2020an.

• Segmentu urdina zaurgarritasun maila altuena duten emakumeei dagokie: 2010ean ez da
kasurik erregistratu ( % 2 2020an).

Azken bi taldeen baturak erakusten du 2010ean % 26 zirela eta 2020an % 33. Talde horiek dira
zaurgarritasun-mailarik altuenak dituztenak.

Urte urteotan, areagotu egin dira egoera larrigarriak dituzten kasuak.



2020an, Ertzaintzak 2.961 biktimizazio erregistratu zituen Bizkaian emakumeen aurkako
indarkeriaren (EAI) ondorioz.

Bilakaerari dagokionez, 2020ko datua serieko bigarren erregistrorik altuena da, aurreko urteko
maximotik (-% 0,9) oso gertu: 2.989 biktimizazio 2019an.

Aldia hasi zenetik (2003), igoera % 77koa izan da.



EAI osatzen duten hiru motetatik, Segurtasun Sailaren sailkapenari jarraituz, 2020an familia
barruko indarkeriarekin lotutako biktimizazioak baino ez dira handitu (% 24,8);
bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeriako gertakariak eta sexu-askatasunaren aurkako
delituak murriztu egin dira (-% 4,3 eta -% 26,8, hurrenez hurren).

Biktimizazioen ohiko banaketa pixka bat aldatzen da indarkeria motaren arabera: 2020an,
bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeria, normalean % 75ekoa, % 72ra jaisten da; eta
familia barruko indarkeria, lehen aldiz, % 20tik gorakoa da.

2020ko adierazle orokorrak:

• Biktimizazio kopuruaren arabera, 10.000 emakumeko 49,4ko tasa dago.
• Bizkaiko biktimizazioak EAE osoaren erdia baino zertxobait gehiago dira (% 56).
• 2019an bi hildako izan dira Abanto-Zierbenan: emakume bat eta haren alaba adinez nagusia

senarrak eta aitak hil zituzten.
• Ohikoa den bezala, erregistroa orokorra da lurralde osoan: Bizkaiko 112 udalerrietatik 84tan

biktimizazioak zenbatu dira, biztanleriaren % 99 bertan bizi baita.
• 10 biktimizaziotik ia 7 (% 67) Bizkaiko 10 udalerri handietan gertatu dira, gune horien

biztanleria osoaren bolumenarekin bat etorriz.
• 10 udalerri horiek, beste seirekin batera (Erandio, Bermeo, Gernika-Lumo, Arrigorriaga,

Abanto Zierbena eta Muskiz), Bizkaiko EAIko biktimizazioen % 76 biltzen dituzte.



Bizkaiko emakumeen aurkako indarkeria kasu gehienak bikote-indarkeriari dagozkio ( % 72
2020an).

2020an 2.135 biktimizazio erregistratu ziren indarkeria mota horrengatik, aurreko urtean baino
95 gutxiago (-% 4,3), orduan lortu baitzen aldi horretakomaximoa.

1.589 biktima izan dira, 2019an baino 70 emakume gutxiago.

2020ko adinaren araberako banaketak ohiko jarraibideari jarraitzen dio: adin-tarte guztietako
biktimak erregistratzen dira, eta ia bi heren ( % 62,1) ez dira 40 urtetik pasatzen.

Biktimen adinari erreparatuta, bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkeriaren erregistroak
behera egin du, batez ere bi tartetan: 18 eta 20 urte bitartean eta 21 eta 30 urte bitartean. Bi
kasuetan, % 13 inguru jaitsi da. Grafikoan ikus daitekeenez, aldakuntza hori adinaren araberako
tasa espezifikoan islatzen da: 2019an 21 eta 30 urte bitarteko adin-tartea gehieneko tasara
iristen zen bitartean (83,8), 2020an ia 13 puntu jaitsi da, eta 31 eta 40 urte bitarteko taldea da
aurten tasarik altuena duena (73,6).

Aurreko urteetako jarraibidearen ildotik ere, gertaeren erdia baino gehiago bikotekide ohiari
dagozkio (% 54).



Bikotekidearen/bikotekide ohiaren indarkerian, aurreko urteetako behaketek erakusten dute
hileroko banaketa nahiko homogeneoa izan dela urtean, eta erregistratutako gertakariak
proportzionalki banatu dira, hileroko bakoitza urteko aldi osoaren % 7 eta % 9 bitartean
taldekatuta.

2020k profil atipikoa erakusten du, urtean bizitako pandemiaren eta martxoaren 14tik ekainaren
21era bitartean gertatzen diren konfinamendu-neurrien ondorioz.

Biktimizazioen urteko zifraren jaitsiera (-% 4,3) modu desberdinean islatzen da martxotik
aurrerako hilabete guztietan, deseskaladaren azken fasea amaitu zeneko ekainean izan ezik: hil
horretan biktimizazioek % 43 egin dute gora 2019ko ekainarekin alderatuta.

Konfinamendu-aldian eta hura amaitzean, urteko hileko bi zifra altuenak eta baxuenak
erregistratzen dira, baita hileko sailkapena duten ia urte guztietakoak ere (2009tik aurrerako
datuak):

• Ekainean ageri da urteko goreneko maila: 230 biktimizazio (guztizkoaren % 11); hau da,
egunean ia zortzi gertaera. Hileroko serie historikoaren zifrarik altuena da.

• Apirilean, konfinamenduaren lehen hilabete osoan, 129 gertaera erregistratu ziren (2019ko
apirilean baino % 25 gutxiago). Urteko zifrarik txikiena da, eguneko lau biktimizazioren
baliokidea, eta serie historikoan 2010eko maiatzean soilik erregistratu da zifra txikiagoa (110
biktimizazio).



Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren datuen arabera, 2020an 3.028 salaketa erregistratu
dira Bizkaian (8 salaketa egunero). 2019an baino 217 salaketa gutxiago erregistratu dira;
2005ean baino % 117 gehiago.

Salaketa gehienak biktimek aurkezten dituzte: % 58 polizia-atestatuaren bidez eta % 4 zuzenean.

2020an 304 babes-agindu ireki ziren, eta 2019an baino % 38 gutxiago. Ebazpenaren araberako
aldaketak alde esanguratsuak erakusten ditu: ukatutako aginduak % 21 jaitsi dira aurreko
ekitaldiarekin alderatuta, eta onartutakoak, berriz, % 47.

2020an, aginduen % 56 onartu ziren, eta % 44 ukatu.



2020. urtean, 163 adingabe bideratu dira Bilboko Familia elkargunera, eta amaren aldeko babes-
agindua duten familietatik datoz; hain zuzen ere zerbitzuan artatutako kasu guztien % 36 dira.

Bilboko familia-elkargunera bideratutako kasuen bilakaera erakusten duen grafikoan ikus
daiteke, amaren aldeko babes-aginduarekin, 2010era arte kasuen gorakada handia egon dela eta
ordutik aurrera bolumenak behera egin duela. 2018an eta 2019an kasuek gora egin ondoren,
2020an bideratzeak % 14 jaitsi dira aurreko ekitaldiarekin alderatuta.

Kasuak kudeatzeko zerbitzuan hartutako neurriei dagokienez, bisita gainbegiratua % 40an ezarri
da, eta trukea, berriz, % 33tan. % 27 erregimenaren hasieraren zain geratu da.



Osasun Sailak Larrialdietan eta Lehen Mailako Arretan detektatutako 14 urteko eta gehiagoko
emakumeen genero-indarkeriari buruzko datuak eman ditu.

2020an, kasuen detekzioa murriztu egin da, bai larrialdietan, bai lehen mailako arretan. Hala ere,
beherakada nabarmenagoa izan da azken horretan: larrialdietan artatutako kasuak % 18 jaitsi
dira, eta lehen mailako arretan, berriz, % 33. Aztertutako aldiko (2013-2020) zifra txikiena izan
da.

Grafikoetan, detektatutako kasuen bolumenean desberdintasunak ikus daitezke, erakunde
sanitarioen (ESI) arabera. Larrialdietan Bilbo-Basurtu Osasun Erakundea nabarmentzen da (164
kasu detektatzen ditu, kasu guztien % 54), eta Lehen Mailako Arretan Barrualde-Galdakao
Osasun Erakundea (81 kasu detektatzen dira, % 41), aurreko urteetan bezala.




