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EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA BIZKAIAN 

Zifrak 2020 *LABURPENA 
 

 

I. GIZARTE LAGUNTZA OSOA 
 

Harrera 
Datu-iturriak: Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundia (BFA).  

Bizkaiko udalerriak eta mankomunitateak 

 
 

2020an, 105 emakume hartu ditu Bizkaiko 

Foru Aldundiaren (BFA) Larrialdiko Harrera 

Zerbitzuak. Emakume horiek 82 seme-alaba 

(78 adin txikikoak) eta mendeko lau pertsona 

heldu zituzten; guztira, beraz, 191 lagun ziren.  

 

Aurtengo zifrak dagozkien serieetako altuenen 

artean daude (hirugarren handienak, hain 

zuzen ere).      

 

Harrera jaso duten emakumeak Bizkaiko 29 

udalerritakoak dira, oso udalerri desberdinak 

biztanleria-kopuruari eta lurraldean duten 

kokapenari dagokienez. Adinari eta jaioterriari 

erreparatzen badiegu, baliabide hori 

erabiltzen dutenen ohiko ezaugarriak dituzte: 

hamarretik ia zortzik (% 77) ez dituzte 40 urte 

baino gehiago, eta % 64 atzerriko 

herrialdeetan jaioak dira. Jatorriz 

Latinoamerikakoak (% 60) eta Magrebekoak 

(% 30) dira nagusi.  

 

% 15ek behar espezifikoak dituzte, 

mendekotasun eta/edo adikzio mota 

ezberdinen eraginez. 

 

Baliabidean sartzen diren adingabe gehienak 

12 urtetik beherakoak dira (% 85), eta horrek 

lotura estua du amen adinarekin. Erdia 

(% 51,3) lehen haurtzaroko etapan daude (0-5 

urte).  

 

Baliabidean izandako egonaldiaren batez 

besteko iraupena 24 egunekoa izan da; 

aurreko urteko erregistroaren bikoitza (10 

egun) gainditzen du eta epealdiko baliorik 

handiena da. 2004az geroztik izan duen 

ibilbidean, adierazle horrek goranzko 

bilakaera izan du, eta horrek adierazten du 

jasotako kasuak gero eta konplexuagoak 

direla, tratu txarren egoerarekin lotutako 

arazo gehiago daudela, eta sistemak gero eta 

zailtasun handiagoak dituela gero beste 

erakunde edo arreta-arlo batzuen 

eskumeneko egoitza-baliabideetan harrera 

azkartzeko. Horri gehitu behar zaizkio, 

2020an, osasun-larrialdiaren testuingurua eta 

haren ondoriozko neurriak, funtzionatzeko eta 

koordinatzeko ohiko dinamikak aldatu egin 

behar izan baitira, datuek erakusten duten 

egonaldiaren iraupena luzatzen laguntzen 

duten faktore gisa. 
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Erabiltzaileen erdiak baino gehiagok (% 54,3) 

diputazioen edo udalen baliabideek 

eskainitako aldi baterako harreran jarraitu 

dute, beren seme-alabekin batera. Serieko 

emakume-kopuru handiena da, eta 

ehunekorik handiena ere bai, orain arte 

% 50etik beherakoa baitzen.  

 

Aldundiaren egonaldi ertain edo luzeko 

baliabideetan tratu txarrei lotutako arazoak 

dituzten 44 emakume eta haien 41 seme-

alaba (41 adingabeak) egon dira harreran; 

guztira, beraz, 85 lagun. Bere serieko 

kopururik handiena da hori, eta halaxe da 

kasu berrien guztizkoa ere. Larrialdiko 

Zerbitzuan bezala, urtean hartu diren 21 

emakumeen artean nagusi dira heldu gazteak 

(% 81ek 40 urte baino gutxiago dituzte) eta 

atzerriko herrialdeetan jaiotakoak (% 76). 

 

Batez beste, baliabidean egiten den 

egonaldiaren iraupena ia bederatzi 

hilabetekoa izaten da (265 egun). Larrialdiko 

Zerbitzuan bezala, adierazle horrek ere 

hazkunde iraunkorra izan du epealdian, eta 

urtebeteko iraupena gainditzera iritsi da.  

 

BFAren egoitza-baliabideen sorta osatzeko, 

gizartean eta lan-munduan txertatzeko 

egoitza-baliabidea dago. 2020an 22 lagun 

hartu ditu: 14 emakume, zortzi adingabe 

dituztenak. Baliabideak jardunean daramatzan 

zazpi urteetan zifra handienetakoa da hori ere. 

Urtean zortzi emakume sartu dira, eta 

kalteberatasun-faktore gisa, berriz ere 

errepikatu dira adina (% 75ek 40 urte baino 

gutxiago dituzte) eta jaioterria (denak 

atzerritarrak –erdiak Latinoamerikakoak–).  

 

Baliabideko batez besteko egonaldia bederatzi 

hilabetekoa da, eta iraupen luzeena da abian 

jarri zenetik. 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak lurralde osorako 

dituen baliabideez gain, zenbait udalerrik eta 

mankomunitatek ere egoitza-baliabide 

espezifikoak dituzte etxeko tratu txarren 

biktima diren emakumeei laguntzeko.  

 

2020an, udalaren harrera-mapa 25 baliabide 

espezifikok osatzen dute, 16 erakunderi 

dagozkienak (12 udalerri eta lau 

mankomunitate), eta biztanleriaren % 71,5 

biltzen dute. Baliabideek 128 plaza eskaintzen 

dituzte, ia erdiak Bilbon (% 35) eta Barakaldon 

(% 13).   

 

Urtean zehar kasuren bat duten 13 

erakundeetako datuen arabera, 63 

emakumek, 75 seme-alabarekin (68 

adingabeak), harrera behar dute udal 

baliabide horietan, 138 lagunek guztira. Foru 

Aldundiaren Larrialdiko Harrera Zerbitzuaren 

eskari handi hori islatzen da 2020ko udal-

datuetan, eta datu horiek ere bakoitzaren 

serieko maila handienen artean daude. 

Erabiltzaileen ezaugarriak ere islatzen dituzte: 

hamarretik zazpi atzerriko herrialdeetan jaioak 

dira, eta antzeko proportzioan 40 urtetik 

beherakoen kasuan ere.  

 
 

Ohiko joerari eutsiz, euren senideekin batera 

udal-baliabide hauek erabili dituzten 

emakumeen 3/4  baino gehiago Bilboko 

Udalaren etxebizitzetan (% 41,3) eta 

Barakaldoko Udalaren harrera integraleko 

zentroan (% 38,1) egon dira.  
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Aholkularitza juridikoa 
Datu-iturriak: Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundia (BFA). 

 Bizkaiko udalerriak eta mankomunitateak  

 

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Aholkularitza 

Juridikoko zerbitzuak 271 emakume hartu ditu 

azken urtean aurrez aurre (guztien % 96), eta 

horietatik 250 kasu berriak izan dira (% 92,3). 

Datu horiek ez dituzte barne hartzen COVID-

19ren pandemiaren ondorioz urte osoan 

egindako arreta telematikoak; ez bakarrik 

konfinamendu-aldian, aurrez aurreko jarduera 

bertan behera geratu zelako, baita ondorengo 

hilabeteetan ere; izan ere, hilabete horietan 

pertsonen ehuneko handi batek nahiago izan 

zuen kontsulta telematikoak egin, aurrez 

aurreko esparrua berrezarri bazen ere.   

 

Aurreko urteetako ildoari jarraiki, erabiltzaile 

berrien % 37,2k emakumeen aurkako 

indarkeriarekin zerikusia duen egoera bat du: 

% 32,8k aholkularitza juridikoa jaso du etxean 

tratu txarrak izateagatik, eta % 4,4k, berriz, 

sexu-indarkeriagatik.  

 

Tratu txar kasuen % 88 bikotekideak edo 

bikotekide ohiak eragindako indarkeria-

kasuak dira, eta % 12 familia barruko 

indarkeria-kasuak.  

 

Lehen multzoko emakumeei dagokienez, batik 

bat tarteko adinetakoek jotzen dute 

baliabidera: hamar erabiltzailetik ia zazpik 

(% 68) 31-50 urte artean dituzte. Familia 

barruko indarkeria-kasuetan, berriz, maiztasun 

handienak 50 urtetik gorakoen artean daude 

(% 60).   

 

Jaioterriari dagokionez, harrera-baliabideetan 

ez bezala, zerbitzu honen erabiltzaileen % 78 

bertakoak dira, eta % 22 atzerrian jaiotako 

emakumeak.   

 

Aurreko urteetan bezala, emakume horietatik 

gehientsuenak (% 90) aholkularitza juridikoa 

emateko baliabide propioak dituzten 

udalerrietan edo mankomunitateetan bizi 

dira. 2020an Bizkaiko 25 udalerrik eta 

mankomunitatek eskaini dute zerbitzu hori, 

eta biztanleriaren zati handi bat hartzen dute 

(Bizkaiko biztanleen % 90).   

 

Udal-baliabide horiek prestazio homogeneoak 

eskaintzen dituzte edukiari dagokionez, baina 

aldakorrak dira eskuratzeko aukerari begira. 

Gehienak (% 71) astean behin edo 

gutxiagotan bakarrik daude eskuragarri, eta 

horrek zailtasunak dakartza eskuratzeko 

orduan.    

 

Bizkaiko udalek eta mankomunitateek 

behatokiari emandako datuen arabera, 

2020an udal-baliabide guztietan izan dituzte 

tratu txar kasuak, eta zortzik sexu-indarkeria 

kasuak ere erregistratu dituzte.   

 

Tratu txarren kasuei dagokienez, kontsulta 

juridikoren bat egin duten hamar emakumetik 

zazpi kasu berriak dira (urtean hasitakoak). 

Erasotzailea bikotekidea edo bikotekide ohia 

da nagusiki (% 93,3). Artatutako emakumeen 

% 53k 31 eta 50 urte artean dituzte (bi tarteen 
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artean homogeneoki banatua), eta % 34,2 

atzerriko herrialdeetan jaioak dira.     

 

Udal-esparruko baliabide horiek 42 sexu-

indarkeria kasu ezagutzen dituzte, eta erdiak 

baino gehixeago kasu berriak dira (% 52,4). 

Emakume gazteak dira (% 59k ez dituzte 30 

urte baino gehiago), eta haien artean bost 

adingabe daude. % 27,3 atzerrikoak dira.  

 

Laguntza psikologikoa 
Datu-iturriak: Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundia (BFA). 

 Bizkaiko udalerriak eta mankomunitateak 

 

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Tratu txarrak eta 

sexu-erasoak jasan dituztenentzako arreta 

psikologikorako foru-zerbitzuak zazpi arreta-

puntu ditu gaur egun lurraldean, 2006tik 

2015era bitartean gauzatutako 

deszentralizazio-prozesuaren ondoren.  

Programaren egitura aldatzeaz gain, zerbitzua 

emateko orduak ere hainbatetan areagotu 

dira epealdi horretan, astean 676 ordura iritsi 

arte 2020an.   

 

Programa asko indartu izanaren erakusle da 

epealdi horretan erantzundako eskaeren 

hazkunde iraunkorra. Azken urtean 1.640 

lagun hartu dira (% 90,3 emakumeak), eta 

historiako erregistrorik handienetakoa da. 

Zerbitzuan jorratutako bi indarkeria-moten 

biktima diren 1.481 emakume heldu eta 

neskato baino gehiago daude guztizko kopuru 

horretan.      

 

Bikotekidearen edo bikotekide ohiaren 

indarkeriagatik, 543 emakumek hasi dute 

terapia urtean zehar, hau da, 45 erabiltzaile 

berri hilean (23 emakume 2006an). Batez 

besteko adina 41 urtekoa da; bi heren 31 eta 

50 urte artekoak dira. Artatutako atzerritar 

jatorriko emakumeak 169 dira (% 31,1), eta 

beren segida historikoko balio handienak 

dituzte. Gehienak Latinoamerikako 

herrialdeetakoak dira (% 75). Erabiltzaileen 

% 3,1ek desgaitasunen bat dute. % 59k seme-

alabak dituzte beren ardurapean.  

 

Bizkaiko 65 udalerritan bizi dira. Termino 

erlatiboetan (10.000 emakumeko tasa), 

aurreko urteetan bezala, Durangok du hamar 

udalerri handien taldearen tasarik altuena. 

Mankomunitateen arabera, era jarraituan 

bada ere, Arratia da tasarik altuena duena, 

ondoren Enkarterriak eta Lea-Artibaik. Hiru 

eremu horietan programa deszentralizatua 

dago.  

 

Familiako beste pertsona batzuen indarkeria 

% 34,4 igo da aurten programan: 86 

emakumek tratamendua hasi behar dute eta 

bolumenak seriearen maximoa markatzen du. 

Beste arreta-zerbitzu batzuek ere familia 

barruko indarkeria-kasuen gorakada izan dute 

2020an, pandemiak eta hari aurre egiteko 

aplikatutako neurriek (konfinamendua, 

mugikortasun-murrizketak...) baldintzatutako 

urtea; izan ere, bizikidetza intentsiboko 

testuinguru kritikoa izan da eta gatazka-

egoerak areagotu egin dira.   
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Sexu-erasoa zela eta, 129 emakumek egin 

zuten terapia, eta epealdiko gehienekoa 

markatzen du kopuru horrek. Horietatik 70 

kasu berriak dira: bi heren inguru 18-30 urte 

artekoak dira (% 64,3), eta beste horrenbeste 

atzerriko herrialdeetan jaioak (% 67). Azken 

horiei dagokienez (% 87 latinoamerikarrak), 

bere serieko balio absolutu eta erlatibo 

handiena duen urtea da.   

 

Foru zerbitzuak zeharkako 109 biktimari ere 

eman zien arreta (% 86,2 emakumeak): 

biktima baten inguruko pertsonak, biktimak 

bizi duen egoerak psikologikoki eragin dielako. 

Zuzeneko biktimak jasandako indarkeria 

motari dagokionez, emakumeen % 76k eta 

gizonen % 88k sexu-erasoak jasan dituzte; 

gainerakoek tratu txarrak jasan dituzte.  

 

Erasotzaileekin egindako esku-hartzeari 

dagokionez, 63 gizonezkok jaso dute 

programaren arreta 2020an (guztien % 73). 

Horietatik 40k urte honetan bertan hasi dute 

terapia, ia guztiek beren bikotekidearekin 

indarkeriaz jarduteagatik (% 93). Horrek esan 

nahi du hilean hiru kasu berri izan direla.  

 

Azkenik, Zerbitzu horren barruan, adingabeen 

programak 127 adingaberi eman zien arreta 

(% 79 neskak), eta seriearen gehienekotik 

hurbil dago kopuru hori. Programan 

adingabeen kopuruak gora egin du epealdian 

zehar, indarkeria-mota horietako bat jasaten 

duten nesken kasuak etengabe erregistratzen 

direlako.   

 

75 adingabek (% 79 neskak eta % 21 mutilak) 

hasi dute tratamendua urtean: 34k etxeko 

tratu txarren ondorioz (% 59 neskak); 35k 

sexu-erasoengatik (% 94 neskak); eta 5ek 

bikotekidearen edo bikotekide ohiaren 

indarkeriagatik (% 100 neskak). Nesken 

kasuan, sexu-erasoak familia barrukoak dira 

gehienbat (% 64); mutilen kasuan, berriz, 

familiatik kanpokoak guztiak.  

 

Adinari dagokionez, programan 12-17 urteko 

nerabeak dira nagusi (% 86,5). Indarkeria 

motarekin batera, beste urte batzuen antzera, 

etxeko tratu txarren egoerek adin guztietako 

adingabeei eragiten diete; sexu-indarkeria 

zortzi urtetik aurrera gertatzen da nesketan, 

eta 14 urtetik aurrera mutiletan; eta 

bikotekideak/bikotekide ohiak eragindako 

indarkeria 15-17 urteko nesketan pilatzen da.  

 

Udalerrien eta mankomunitateen baliabideei 

dagokienez, 2020an 16 erakundek zituzten 

arreta psikologikoa emateko baliabideak, 

baina gutxitan zen laguntza espezializatua. 

Aurreko urtearekin alderatuta, ez da 

aldaketarik erregistratu tokiko baliabideen 

mapan.  

 

Bizkaiko udalerriek eta mankomunitateek 

emandako datuen arabera, halako baliabideak 

dituzten erakunde guztiek artatu dituzte etxe 

barruko tratu txarrei lotutako kasuak, eta 

haietako zortzik sexu-indarkeria kasuak ere 

bai.  

 

Tratu txarren arloan, kasuen erdiak pasatxo 

berriak dira (% 52), eta askoz ere gehiago dira 

bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako 

indarkeria-kasuak (% 9) familia barruko beste 

senide batzuek eragindakoak baino. Atzerriko 

herrialderen batean jaiotako emakumeen 

ehunekoa % 39 da (serieko baliorik handiena). 
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Adinari dagokionez, erabiltzaile gehienek 

(% 63) 31 eta 50 urte artean dituzte.     

 

Sexu-indarkeriari dagokionez, guztira 32 kasu 

erregistratu dira, eta horietatik 21 berriak dira. 

% 86 40 urte baino gutxiagoko emakumeak 

dira (hiru adingabe ere badaude), eta % 67 

atzerriko herrialderen batean jaioak dira.  

 

 

 

 

 

Familiako esku-hartze espezializatua 
familia-esparruko emakumeen aurkako indarkerian 

Iturria: Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundia 

 

2020an, aurreko urtean adina lagunek hartu 

dute parte programa espezializatu honetan: 

168 lagunek, 91 emakumeak eta 77 

adingabeak. Programak artatutako 

emakumeen erdiak baino gehiago (% 56) ama 

dira, eta seme-alabak dituzte beren 

ardurapean; horietako gehienak adingabeak 

dira, eta adingabe horiekin ere egiten da esku-

hartzea.  

 

Ezarri zenetik, programak urtetik urtera 

hazkundeak izan ditu artatutako pertsonen 

kopuruan, eta bi urtetan bakarrik izan ziren 

jaitsierak, 2017an eta 2019an. Bi urte horien 

tartekoak, berriz, 2018ak, epealdiko 

erregistrorik altuena izan zuen (201 lagun).    

 

Programaren erabiltzaileen batez besteko 

adina 47 urtekoa izan da 2020an. Adin-tarteei 

dagokienez, 41-50 urte artekoen tartea da 

jendetsuena eta % 34 biltzen ditu.  

 

Programa honen hasierako urteetan, 

nabarmena izan da 50 urteko eta hortik 

gorako emakumeen presentzia (% 50 izan 

ziren 2009an). 2011. urtetik aurrera, gero eta 

emakume gazteagoak iristen ari dira, eta 

ehuneko hori pixkanaka murriztu egin da, 

laurden bat ingurura iritsi arte. Hala ere, azken 

urteotan talde horrek pisua hartu du berriro, 

eta, 2020an, programaren erabiltzaileen 

herena baino gehiago (% 35,2) adin 

horietakoak dira, eta kasu berrien artean ere 

areagotu egin da (% 41).  

 

Erabiltzaileen % 23 atzerritarrak dira.  

 

Artatutako emakumeek jasaten dituzten 

indarkeria-moten konbinazioari dagokionez, 

aurreko urteetan bezala, programaren 

erabiltzaile guztietan identifikatu da indarkeria 

psikologikoa, baina % 33 bakarrik dira 

indarkeria psikologikoa bakarrik jasan 

dutenak. Gainerako kasuetan (% 67) zenbait 

motatako indarkeriak batu dira: haiek guztiek 

jasan dute indarkeria fisikoa; % 61,5ek tratu 

txar ekonomikoa; erdiak baino pixka bat 

gehiagok tratu txar soziala (% 55); eta % 37k 

sexu-indarkeria. 

 

Programa honetan arreta jasotzen duten 

adingabeen artean 33 kasu berriak izan dira 

aurten (% 58 neskatoak eta % 42 mutikoak). 

Gehienek ez dituzte 11 urte baino gehiago 

(neskatoen % 58k eta mutikoen % 64k); 

laurdena baino gehiago (% 27) 5 urtetik 

beherakoak dira, eta hori da talderik 

zaurgarriena.  
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Familiako esku-hartzea  
Genero-indarkeriaren biktima diren adingabeetan espezializatua 

Datu-iturria: Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundia 

 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak 2016ko azken 

hiruhilekoan jarri zuen martxan genero-

indarkeriaren biktima diren adingabeetan 

espezializatutako familiako esku-hartze 

programa. Genero-indarkeria bizi duten 

adingabeei arreta espezializatua ematen die. 

 

2020n, programa honetan 85 lagun artatu dira 

guztira: 52 adingabe, 31 emakume 

(adingabeen amak, genero-indarkeria pairatu 

dutenak), aita erasotzaile bat, eta beste bat 

erasotzailea ez dena. Bizkaiko 31 familiatakoak 

dira. Programa abian egon den aurreko 

urteetan, urtetik urtera hazkundeak izan dira, 

eta 2020 izan da jaitsiera izan duen lehena 

(2019an baino 17 adingabe gutxiago artatu 

dira).  

 

10 neska (% 48) eta 11 mutil (% 52) dira 

2020ko kasu berriak. Horrenbestez, eutsi egin 

zaio sexuen proportzioan 2019an lortutako 

orekari, aurreko urteetako disimetriaren 

aldean, haietan mutil gehiago artatu baitziren 

programan (2017an eta 2018an, % 79 eta 

% 63,3, hurrenez hurren), eta detektatzeko 

eta programara bideratzeko egon zitezkeen 

okerren adierazgarri izan daiteke hori.  

Batez besteko adina 11 urtekoa da; adin-

tarteen arabera, nesken % 70 eta mutilen 

% 64 adin horretatik behera daude. 

Programan lehen aldiz ez da erregistratu 

aitarekiko babes-agindua duen kasurik. 

 

Genero-indarkeriaren biktima diren beren 

amen ezaugarriei buruzko datuek erakusten 

dute batez besteko adina 39 urte dela. Batez 

ere 31 eta 50 urte artean daude (% 91), eta 31 

urtetik 40 urte bitartekoena da tarterik 

jendetsuena (% 55). Programan parte hartu 

dutenetatik lau atzerriko herrialderen batean 

jaioak dira (% 36,4). Lauk (% 36,4) beren alde 

emandako babes-aginduren bat dute edo izan 

dute, aurreko urteetan ez bezala, haietan 

% 75etik gorakoak izan baitziren ehunekoak.   
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Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako telefono  
(900 840 111) bidezko informazio- eta arreta-zerbitzu  

espezializatua 24 orduetan 
Datu-iturria: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2020an, 24 orduetan martxan dagoen 

genero-indarkeriaren biktima diren 

emakumeentzako telefono (900 840 111) 

bidezko informazio- eta arreta-zerbitzu 

espezializatuak 1.461 dei jaso ditu Bizkaitik, 

122 dei hilean. Aurreko urtearekin alderatuta, 

% 37 gora egin du dei kopuruak (2019an 1.409 

izan ziren).  

 

Guztira 1.028 dei erregistratu dira (2019an 

baino 27 lagun gehiago). Zerbitzua abian jarri 

zenetik gertatu den bezala, hamar 

erabiltzailetik bederatzi emakumeak dira.   

 

Deitu duten pertsonen profilari dagokionez, 

% 69,8 indarkeria jasaten duten emakumeak 

dira (718 emakume); % 21,3, hurbilekoak edo 

senideak; eta % 8,9, profesionalak. 

 

Zerbitzura deitzen duten emakume biktimen 

% 93,7k beren bikotekideek edo bikotekide 

ohiek eragindako indarkeria jasan dute, eta 

% 68,1ek tratu txar mota bat baino gehiago 

jasan dute indarkeria-egoera berean. Tratu 

txar psikologikoa kasu guztietan ageri da, bai 

tratu txar mota bat jasan duten emakumeen 

artean, bai tratu txar mota gehiago jasan 

duten emakumeen artean. 

 

 

 

Dirulaguntzak (1/2004 Lege Organikoaren 27. artikulua) 
Datu-iturria: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2020an, Bizkaitik etorritako 206 eskaerari 

erantzun zaie; haietatik 121 (% 58,7) onartu 

dira, aztertutako denboraldiko (2009-2020) 

kopuru handiena. Bestalde, 45 eskaerari 

ezezkoa eman zaie (% 21,8) eta zortzik atzera 

egin dute (% 3,9). Ekitaldiaren amaieran, 32 

eskaera daude ebatzi gabe (% 15,5). 

 

Dirulaguntzaren zenbatekoa biktimaren 

ardurapean dauden pertsona-kopuruaren eta 

biktimaren desgaitasun mailaren zein haren 

ardurapekoen desgaitasun mailaren arabera 

zehazten da. 2020an, % 33,1ek zenbateko 

handieneko laguntzak jaso dituzte 

(langabezia-sorospeneko 18 eta 24 

hilabeteren zenbateko baliokidea).  

 

Jatorriari dagokionez, onuradunen % 53,7 

atzerritarrak dira, eta ehuneko hori 2019an 

baino zazpi puntu handiagoa da. Adinari 

erreparatuta, % 72,7k 40 urte baino gutxiago 

dituzte. Laguntza jaso duten emakumeak 23 

udalerritakoak dira.  
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Etxebizitza  
Datu-iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

Etxebizitza-arloan, ekintza positiborako bi 

neurri aplikatzen dira genero-indarkeriaren 

biktima diren emakumeentzat: alde batetik, 

alokairu-erregimeneko etxeak zuzenean 

esleitzen dira salbuespenezko kasu larrietan, 

harrera-baliabideen eskatzaile eta erabiltzaile 

izan ondoren; eta bestetik, hamar puntu 

gehigarri ematen dira alokairu-erregimeneko 

babes ofizialeko etxebizitzen promozioetako 

baremazioetarako.   

 

Lehen kasuan, 27 eskaera erregistratu dira 

Bizkaian: 20 eskaera urtean aurkeztutakoak, 

eta gainerako zazpiak 2019tik ebazteko 

zeudenak. 2020an, alokairuko etxebizitzen 

zuzeneko 21 esleipen egin dira, EAEn 

emandako eskaeren % 47,7. Datuek erakusten 

dutenez, aztertutako aldia kontuan hartuta, 

2020an erregistratu da emandako eskaera 

kopururik handiena. 

 

Onuradun gehienek (% 85,7) ez dituzte 40 urte 

baino gehiago, eta % 90,5 atzerriko 

herrialdeetan jaiotako emakumeak dira 

(ehuneko hori 14 puntu igo da aurreko 

ekitaldiarekin alderatuta). 

 

Bigarren neurriari dagokionez, 2020ko 

abenduaren 31n, genero-indarkeriaren 

biktima izatea frogatuta zeukaten emakumeen 

607 espediente aktibo zeuden Etxebiden 

(Etxebizitzaren Euskal Zerbitzua), hau da, 

aurreko urtean baino % 10,8 gehiago.  

 

2020an nabarmen jaitsi dira, bai erregistroan 

jasotako altak, bai emandako esleipenak. Altei 

dagokienez, % 34,8 jaitsi dira aurreko urtearen 

aldean, zehatz esateko 90 alta erregistratu 

dira. Bestalde, esleipenak % 30,5 jaitsi dira, 

eta horrenbestez, neurri honen bidez 

alokairuko etxebizitza baten esleipena lortu 

duten emakumeak, guztira, 41 dira, hau da, 

2019an baino 18 gutxiago. 

 

Urtean egindako esleipenetatik, % 78 

ahaidedun emakumeei dagozkie. Beraz, esan 

daiteke neurri horrek 103 lagunengan izan 

dezakeela eragina, emakume esleipendunen 

eta ahaideen artean. 

 

Esleipendunen % 51,2 31 eta 50 urte bitarteko 

emakumeak dira, eta guztizkoaren % 43,9 

atzerriko emakumeak. 
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Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak gizarteratzea eta 
laneratzea 

Datu-iturria: LANBIDE 

 

 

2020an, Bizkaian, genero-indarkeriaren 

biktima diren 974 emakume zeuden enplegu-

eskatzaile gisa izena emanda Lanbide-Euskal 

Enplegu Zerbitzuan, eta horietatik 255ek 

(% 26,2) urte horretan bertan eman dute 

izena. Bizkaiko Lurralde Historikokoak dira 

EAEn izena eman duten emakume guztien 

erdia gutxi gorabehera. 

 

Urtean izena emandako emakumeen % 38,4 

atzerriko herrialderen batetik etorritakoak 

dira, eta % 72,2k 40 urte edo gutxiago dituzte. 

Lan-egoerari dagokionez, % 91,4 langabezian 

daude, eta % 47,8k Dirusarrerak Bermatzeko 

Errenta jasotzen dute.  

 

 

 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakume atzerritarrentzako aldi 
baterako bizileku- eta lan-baimena  

Datu-iturria: Gobernuaren Ordezkaritza Genero-indarkeriaren arlorako 

 

 

2020n, aldi baterako 88 bizileku- eta lan-

baimen eman zaizkie genero-indarkeriaren 

biktima diren atzerriko emakumeei Bizkaian. 

Aurreko urtearekin alderatzen badugu, % 27,5 

gora egin du baimenen bolumenak, eta, 

zehatz esateko, 2019an baino 19 baimen 

gehiago eman dira.   

 

 



 

 

 

11 

 

II. POLIZIA ARLOA 
Datu-iturria: Segurtasun Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2020an, 2.961 biktimizazio erregistratu ditu 

Ertzaintzak, Bizkaian, emakumeen aurkako 

indarkeriari (EAI) lotuta: 10.000 emakumeko 

49,4ko biktimizazio-tasa adierazten du 

horrek. 2.311 dira gertaera horien biktima 

diren emakumeak. 

 

2020ko datua emakumeen aurkako 

indarkeriari lotuta azken hemezortzi urteetan 

izandako erregistrorik altuena da, eta oso 

hurbil dago aurreko urtean (2.989 biktimizazio 

izan ziren 2019an) izandako epealdiko 

gehienekotik (-% 0,9). Izan duen bilakaerari 

erreparatzen badiogu, emakumeen aurkako 

indarkeriari lotutako biktimizazio-kopuruak 

goranzko joera argia du, oso etenaldi 

txikiekin.  

 

Emakumeen aurkako indarkeriatzat hartzen 

diren hiru indarkeria-moten artean, 

bikotekideek nahiz bikotekide ohiek 

eragindako biktimizazioak % 72 izan dira 

2020an; familia barruko indarkeriari 

lotutakoak % 22 izan dira; eta % 6 sexu-

askatasunaren aurkako delituekin lotzen dira.  

 

Ohiko joerari eutsiz, emakumeen aurkako 

indarkeria orokortuta dago lurralde osoan: 

Bizkaiko 112 udalerrietatik 83tan 

(biztanleriaren % 99 biltzen dute horiek) 

erregistratu dira biktimizazioak. Erdiek (% 52) 

gertaeren dentsitate txikia dute (1 - 9 

biktimizazio). Dentsitate handiena, 40 

gertaeratik gorakoa, 16 udalerritan biltzen da: 

hamar udalerri handiak (25.000 biztanletik 

gorakoak), Erandio, Bermeo, Gernika-Lumo, 

Arrigorriaga, Abanto-Zierbena eta Muskizekin 

batera. 

  

 

Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria 
 

 

2020an, emakume bat eta alaba adinez 

nagusia hil zituen senarrak-aitak Abanto-

Zierbenako udalerrian. 2004az geroztik, 23 

hildako izan dira Bizkaian indarkeria mota 

horren ondorioz.  

 

Urtean zehar, bikotekideak edo bikotekide 

ohiak eragindako indarkeriaren ondorioz, 

emakumeen 2.135 biktimizazio erregistratu 

dira (2019an baino % 4,3 gutxiago), eta 1.589 

emakume biktimari dagozkie horiek. Gertaera-

kopuru horrek esan nahi du 10.000 

emakumeko 35,6 biktimizazio-tasa izan dela.  

 

2003tik, indarkeria horrek eragindako 

emakumeen biktimizazioen bolumenaren 

ezaugarria da urtez urte gora egiten duela, eta 

gorazko joera hori inoiz gutxitan hausten dela; 

urteko kopuruek maximo berriak egin ohi 

dituzte.   
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Erregistratutako kasuen erdietan baino 

gehiagotan (% 53), erasotzailea ez da, 

dagoeneko, biktimaren egungo bikotekidea.  

 

Artatutako emakumeen % 59 EAEn edo beste 

autonomia-erkidego batzuetan jaiotakoak dira 

(939 emakume). Aldiz, % 41 atzerrian jaiok 

dira (649 emakume). Aurreko urtearekin 

alderatuta, bi taldeak jaitsi egin dira, oso gutxi 

bertakoak (-% 1,2) eta pixka bat gehiago 

atzerritarrak  (-% 8,3).   

 

Adinari dagokionez, ohiko joerari eutsiz, bi 

heren inguru (% 62) 40 urte arteko 

emakumeenak dira, eta 31-40 urte artekoak 

dira nagusi (% 33).  Adin-tarte bakoitzeko 

biktima-kopuruaren eta adin horietako 

biztanleen arteko erlazioak agerian uzten du 

Ertzaintzak ezagutzen dituen kasuak 18 urtetik 

aurrera handitzen hasten direla, eta 40 urtetik 

aurrera, berriz, behera egiten dutela. 2020an, 

biktimen tasarik altuena 31 eta 40 urte 

bitartekoen artean dago: 10.000 emakumeko 

73,6. 

 

36 adingabe daude (2019an 26 izan ziren): 14 

eta 17 urte bitarteko 32 nerabe eta 14 urtetik 

beherako lau adingabe. 50 urtetik gorako 

emakumeak guztizkoaren % 12 dira, nahiz eta 

talde horrek ikuspen demografikoa izan 

(% 47).   

 

Bestalde, erasotzaileak izan diren 

bikotekideak/bikotekide ohiak 1.600 izan dira 

(aurreko urtean baino % 3,5 gutxiago). 

Biktimen kasuan bezala, kasu horretan ere 

tarterik jendetsuena 31-40 urte artekoena da 

(% 32). 12 erasotzaile adingabe zenbatu dira 

(2019an 10 izan ziren).    

Bizkaiko 82 udalerritan erregistratu dira 

bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako 

indarkeria kasuak, eta ohikoa izaten den 

bezala, 25.000 biztanletik gorako hamarretan 

bildu dira gertakari gehienak (% 68,4). Batez 

bestekoaren gainetik dauden tasak dituzte 

Sestaok (86,7 biktimizazio 10.000 

emakumeko), eta Portugaletek, Leioak, 

Santurtzik eta Barakaldok (36 eta 39 

biktimizazio artean 10.000 emakumeko). 

Gizarte-zerbitzuak dituzten mankomunitateek 

(gehienek 2.000 biztanletik beherako guneak 

dituzte) Bizkaiko batez besteko tasa baino 

txikiagoak dituzte, Busturialdean izan ezik, 

39,6ko tasarekin; Mankomunitate horretan 

hamar biktimizaziotik sei baino pixka bat 

gehiago Gernika-Lumon erregistratu dira. Bi 

multzo horietatik kanpo (udalerri handiak eta 

mankomunitateak), lurraldeko batez 

bestekoaren gainetik dago Erandio ere (39,5).     

 

Gogoan izan behar da biktimizazioen oinarrian 

biztanleek baliabide horretaz egiten duten 

erabilera eta polizia-jarduera daudela. 

Horregatik, datuak interpretatzerakoan, 

kontuan eduki behar dira baliabideak 

eskuratzeko erraztasunak, biztanleek 

(biktimek nahiz horien ingurukoek edo beste 

batzuek) baliabide publikoak erabiltzeko 

duten prestutasuna (baliabideen ezagutzaren, 

gertutasunaren, sentitzen duten konfiantzaren 

eta abarren araberakoa izango da hori), 

poliziek ofizioz egiten dutena eta abar. 

Biktimizazioen kopurua eta horrelakoak gune 

batean edo bestean gertatzeko probabilitatea 

azaltzen laguntzen duten faktoreak dira horiek 

guztiak. 
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Familia barruko genero-indarkeria*  
*Gizonek familia-eremuan emakumeen aurka eragindako indarkeria, bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindakoa 

izan ezik 
 

Aurreko atalean adierazi den bezala, 2020an, 

emakume bat eta alaba adinez nagusia hil 

zituen senarrak-aitak Abanto-Zierbenako 

udalerrian.   

 

Urtean zehar, emakumeen 654 biktimizazio 

zenbatu dira familia barruko indarkeriagatik, 

eta 554 emakumeri dagozkie kasu horiek. 

10.000 emakumeko 10,9 biktimizaziokoa da 

tasa.  Beste esku-hartze zerbitzu batzuetan 

ikusten den bezala, poliziaren datuek 

erakusten dute familia barruko indarkeriak 

gora egin dela 2020an; kasu horretan, 

biktimizazioak % 24,8 igo dira 2019koekin 

alderatuta.  

 

Biktimaren eta erasotzailearen arteko 

harremana kontuan hartuta, hiru taldetan 

banatzen dira biktimizazioak: alaba adingabea 

(% 16,4), ama (% 45,6) eta gainerako senideak 

(% 38,1). Kasuak hiru taldeetan izan dira, 

baina bereziki azken bietan, % 28ko eta 

% 25eko aldaketekin, hurrenez hurren.   

 

Jaioterriari dagokionez, % 83 EAEn edo beste 

autonomia-erkidegoren batean jaiotakoak 

dira, eta % 17 atzerrian jaioak. Adinari 

dagokionez, aurreko urteetan bezala, 

maiztasunik handiena adingabeen artean 

(% 8) eta 50 urtetik gorakoen artean (% 37) 

dago, eta 51-64 urte artekoen tartea 

gailentzen da.  

 

Familia barruko indarkeria eragin duten 491 

erasotzaileen kasuan, adin ertainena da 

tarterik jendetsuena: 31 urtetik 40ra bitarte 

(% 20) eta 41 urtetik 50era bitarte (% 22). 

Erasotzaileen kopuruak % 6,5 gora egin du 

aurreko urtearekin alderatuta. Igoera 

handiagoa nabari da helduen azpitaldeetan, 

31 eta 64 urte bitartekoetan.   

 

 

Sexu-askatasunaren aurkako delituak 
 

Bizkaiak 172 biktimizazio erregistratu ditu 

sexu-askatasunaren aurkako delituekin lotuta, 

2019an (235 biktimizazio) baino % 27 

gutxiago. Datu horrek esan nahi du 2,9 

biktimizazio izan direla 10.000 emakumeko. 

 

Gehienak (% 84) sexu-abusuen (% 55) eta 

sexu-erasoen (% 29) esparruetan gertatu dira.  

 

 

 

Beste urte batzuetan bezala, 2020an biktimen 

erdiak baino gehiagok (% 54) ez dituzte 20 

urte baino gehiago, 90 guztira. Haien artean, 

67 adingabeak dira; beraz, sexu-indarkeriaren 

hamar biktimatik lau adingabeak dira.  

 

Biktimen % 64 bertan jaiotako emakumeak 

dira, eta % 36, berriz, atzerriko herrialderen 

batean jaioak. 
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Biktimizazioak noiz gertatzen diren  
 

Ordua        Asteko eguna 

 

Ohiko joerari eutsiz, 2020ko datuek erakusten 

dute bikotekideen edo bikotekide ohien 

indarkeriaren ondorio diren biktimizazioek 

gora egiten dutela pixkanaka egunak aurrera 

egin ahala, eta maiztasunik txikiena goizaldean 

izaten dutela, goizeko ordu batetik seietara 

bitartean (% 13); maiztasun handiena, berriz, 

19:00etatik 24:00etara bitartean izaten dute 

(% 32). Egunean zehar 12:00etan, 20:00etan 

eta 23:00etan izan dira unerik gorenak (130 

biktimizazio inguru).  

 

Familia barruko indarkeriari dagokionez ere, 

goizaldeko ordu batetik seietara erregistratu 

dira biktimizazio gutxien (% 6,4). Handik 

aurrera gora egiten dute. Aurten, 12:00ak 

inguruan iritsi dira goreneko mailara (% 8,3). 

Ordu horretatik aurrera erregistroa jaitsi da, 

baina maila altua du 13:00etan, eta 15:00etan 

errepikatu egin da kopurua (biktimizazioen 

% 6,9 bi kasuetan). Ondoren, jaitsi egin da, eta 

20:00ak aldera gorakada izan da berriro 

(% 6,1). Indarkeria horren egun barruko 

banaketak ere antzeko joerak izan ditu 

urteotan.   

 

Sexu-askatasunaren aurkako delituekin 

lotutako biktimizazioak, aldiz, beste 

indarkeriei lotutakoak baino gehiago gertatu 

ohi dira goizaldeko ordu bata eta seiak 

bitartean: 2020an, gertakarien % 19,2. Aurten, 

hiru goraldi izan dira egunean: 01:00etan 

(% 7,2), 17:00etan (% 6,4) eta 20:00etan 

(% 8,1).   

Bikotekideak edo bikotekide ohiak 

eragindako biktimizazioen ia erdiak (% 48,5) 

ostiraletik igandera bitartean erregistratzen 

dira, eta igandea izaten da erregistro 

gehieneko eguna: 395 biktimizazio, hauxe da, 

% 18,5. Asteko gainerako lanegunetan, nahiko 

antzekoa izaten da ehunekoa egunero.   

  

Familia barruko indarkeriak banaketa nahiko 

orekatua izaten du astegunetan. Aurten 

astearteetan izan da gorakada (% 17). 

Astelehenetan, asteazkenetan eta 

larunbatetan ere nahiko altua izan da 

maiztasuna aurten (% 15). Ostiraletik igandera 

bitartean izaten diren kasuak pilatuz gero, 

% 41era iristen dira.  

 

Sexu-indarkeriari lotutako biktimizazioek 

banaketa asimetrikoagoa izaten dute astean 

zehar. Asteburu inguruan, gorakada gertatzen 

da horietan ere: larunbatetan (% 17,4) eta 

igandeetan (% 22,7) erregistratu dira 

gertakarien % 40,1. Igandea da berriz ere 

maiztasun handieneko eguna. Ostiraletako 

datua gehituz gero, ikusten da hiru egun 

horietan erregistratzen direla hamar 

biktimizaziotik ia sei (% 58).   
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Hilabetea   

 

Biktimizazioen hilabetez hilabeteko banaketari 

erreparatuz gero, ikusten da bikotekideek edo 

bikotekide ohiek eragindako indarkeria urte 

osoan zehar gertatzen dela. Urteko hamabi 

hilabeteetan proportzionaltasunez banatzen 

dira gertakariak; hau da, hilabete bakoitzak 

urteko biktimizazioen % 7 eta % 10 artean 

biltzen ditu.  Hala ere, 2020k ezohiko profila 

erakutsi du, bizi izandako pandemia-

egoeragatik eta martxoaren 14tik ekainaren 

21era bitarteko konfinamendu-neurriengatik. 

Biktimizazioen urteko zifraren jaitsiera (-% 4,3) 

intentsitate desberdinarekin islatu da hilabete 

guztietan martxotik aurrera, ekainean izan 

ezik, orduan amaitu baitzen deseskaladaren 

azken fasea: erregistroa % 43 igo da 2019ko 

ekainarekin alderatuta.  

 

Konfinamendu-aldian eta hura amaitzean izan 

dira urteko hileko zifrarik handiena eta 

txikiena, eta ia serie historiko osokoa ere 

(2009tik aurrerako datuak): ekainean izan da 

urteko goraldi handiena 230 biktimizaziorekin 

(guztizkoaren % 11), hau da, ia zortzi gertakari 

egunean, eta serieko zenbakirik handiena da. 

Apirilean, konfinamenduaren lehen hilabete 

osoan, 129 gertakari erregistratu dira (2019ko 

apirilean baino % 25 gutxiago). Horixe da 

urteko kopururik txikiena, eguneko lau 

biktimizazioren baliokidea, eta serie 

historikoan zifra txikiago bat besterik ez da 

erregistratu.   

 

Familia barruko indarkeriaren kasuan, 

normalean urtean zehar banaketa 

homogeneoa izan ohi badu ere, 2020ko profila 

berezia da pandemiaren eta 

konfinamenduaren eraginez. Martxoan eta 

apirilean izan dira zifrarik txikienak (37 eta 38 

biktimizazio, hurrenez hurren); ekainean, 

berriz, % 43 igo dira, aurreko urtearen aldean. 

Hala ere, hurrengo hilabetean gertatu da 

aldaketarik nabarmenena: erregistroa % 60 

hazi da 2019ko uztailarekin alderatuta. 

 

Hiru indarkeria-motetatik sexu-askatasunaren 

aurkako delituek dute urtero banaketa 

irregularrena. 2020an, otsailean izan dute 

maiztasunik handiena (18 biktimizazio, 

% 10,5). Haren atzetik, martxoa eta azaroa 

izan dira maiztasun handieneko hilabeteak (17 

kasu bakoitzean, % 9,9).  

 

Emakumeen aurkako indarkeria osoari 

dagokionez, 2020an ekaina izan da 

biktimizazio gehien izan dituena; izan ere, 

indarkeria-motaren arabera, bikotekidearen 

eta bikotekide ohiaren indarkeriaren 

maiztasun handieneko aldia da, eta maiztasun 

handienetakoa duena familia barruko 

indarkerian ere.  
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Babes-neurriak*  
*2020ko abenduaren 31ko datuak 

 

EI/GI espedienteak  

 

2020ko abenduaren 31n, Bizkaian, 

indarkeriaren biktima diren 2.271 emakume 

daude Ertzaintzaren etxeko indarkeria edo 

genero-indarkeria (EI/GI) espedienteetan. 

2019ko urteko kopurua baino % 6,7 gutxiago 

data berean. Bi herenek indarrean dute babes-

agindua.   

 

Arrisku-mailak  

 

EI/GIko espediente horietatik % 70 oinarrizko 

arrisku-mailan kokatu dira, laurden inguru 

arrisku ertainean (% 23,8), % 4,5 arrisku 

handian eta % 1,6 aparteko arriskuan.  

 

Arrisku-mailaren arabera ezartzen dira 

Poliziaren babes-neurriak. Horiei buruzko 

datu hauek daude aipatutako datan: 45 

emakumek zaintza iraunkorra dute (eskolta); 

36 erasotzailek eta biktimak, non dauden 

jakiteko pultsera; eta 225ek, Bortxa app-rako 

sarbidea.   

  

  

III. JUSTIZIA ARLOA 
 

Prozesu judizialak (emakumeen aurkako indarkeria) 
Datu-iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 

 

 

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren 

datuen arabera, 2020an, 278 auzi zibil sartu 

ziren Bizkaiko barruti judizialetan, zuzenean 

edo beste organo batzuek bideratuta. 2014az 

geroztik datuek erakusten duten joerari 

jarraituz, aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 

2020an jaitsi egin da erregistratutako auzi 

zibilen bolumena, % 10,3 hain zuzen ere. 

Beraz, 2006ko zifraren ondoren (urte hartan 

254 auzi zibil sartu ziren), 2020an erregistratu 

da aztertutako aldiko zifrarik txikiena. 

 

Aurten ere, nabarmen txikiagoa da barruti 

judizialetan sartutako auzi zibilen kopurua –

zuzenean zein beste organo batzuek 

bideratuta– zigor-arloko gaien kopurua baino 

(278 auzi zibil eta zigor-arloko 4.203 kasu). 

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, zigor-arloko 

gaien bolumena % 8,5 jaitsi da.  

 

2020an, 3.028 salaketa jarri dira Bizkaiko 

epaitegietan, hau da, gutxi gorabehera zortzi 

salaketa eguneko. Salaketa gehienak (% 62,4) 

biktimak berak jarritakoak izan dira, batik bat 

polizia-atestatu bidez (% 58,1).  
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Guztira 304 babes-agindu abiarazi dira, 

aztertutako aldiko kopururik txikiena. Aurreko 

ekitaldiarekin alderatuta, abiatutako aginduen 

bolumena % 38,1 jaitsi da. Emandako 

ebazpenen arabera, alde nabarmenak daude: 

ukatutako aginduak % 20,8 jaitsi dira aurreko 

ekitaldiarekin alderatuta, eta onartutakoak, 

berriz, % 47,1 jaitsi dira. 2020an, aginduen 

% 56,3 onartu dira, eta % 43,8, ukatu. 

 

Babes-aginduen banaketa, nazionalitateari 

erreparatuta, aurreko ekitaldikoaren oso 

antzekoa da. 2019koen aldean, zenbakiek 

jaitsiera handia erakutsi dute, bai 

nazionalitate espainiarra duten biktimei 

dagokienez (-% 32,3), bai atzerriko 

nazionalitatea duten biktimei dagokienez (-

% 47,1). Jaitsiera horren ondorioz, aztertutako 

epealdi osoko emakume biktima atzerritarren 

kopururik txikiena erregistratu da. 

 

Salatutako gizonei buruzko datuek erakusten 

dutenez, biktimen kasuan gertatzen den 

bezala, Espainiako nahiz atzerriko 

nazionalitateko gizonen kopurua nabarmen 

jaitsi den arren, beherakada nabarmenagoa 

izan da azkenekoen kasuan. Atzerriko 

nazionalitatea duten gizonen kopurua % 48,3 

jaitsi da, eta Espainiako nazionalitatea duten 

gizonen kopurua, berriz, % 30,4. Halatan, 

aztertutako aldiko (2005-2020) zifrarik 

txikienetako bat erregistratu da. 

 

Biktimaren eta salatuaren arteko harremanari 

dagokionez, 2020an, indarkeriaren egiletza 

ezkontide edo bikotekide ohiari egotzi zaio 

kasuen % 51,6an, eta gaur egungo 

ezkontideari edo bikotekideari kasuen 

% 48,4an. 

 

2020an 538 gizon epaitu dituzte, eta haietatik 

% 66,4 Espainiako nazionalitatekoak dira; 

% 33,6, berriz, atzerriko nazionalitatekoak. 

Prozeduren ebazpenari dagokionez, auzien 

% 93,6an zigor-epaiak izan dira. Alabaina, 

prozedura amaitzeko moduari buruzko datuei 

erreparatuz gero, ikusten da % 18,6k soilik 

amaitzen dutela zigor-epai moduan. 
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EAEko emakumeen aurkako indarkeriaren arloko koordinazio-zentroa  
Datu-iturria: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2020an, Emakumeen aurkako indarkeriaren 

arloko koordinazio-zentroari genero-

indarkeriaren arloko 682 epai jakinarazi 

zitzaizkion guztira, Bizkaian bizi diren 

emakumeei buruzkoak, % 76,5 zigor-epaiak 

eta % 23,5 absoluzio-epaiak.  

 

Bestalde, Bizkaian bizi diren emakumeei 

dagozkien babes-aginduen eskaeren 428 

ebazpen judizial jaso dira. Eskaeren lurralde-

banaketa orokorra da Bizkaiko 58 udalerritan 

(lurraldeko biztanleriaren % 94,4 biltzen dute). 

 

Babes-aginduen ebazpen-motari dagokionez, 

2020an aginduen % 44,6 (191) onetsi egin 

dira, eta % 55,4 (237), berriz, ukatu. 

 

EAEko emakumeen aurkako indarkeriaren 

arloko koordinazio-zentroak babes-aginduez 

kanpoko kautelazko neurriei buruzko 67 

ebazpen ere jaso ditu: % 97 onartutako 

neurriei dagozkie, eta % 3, berriz, ukatutako 

neurriei.

. 
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Deribazio judizialaren bidezko familia-elkarguneak (FE)  
Amaren aldeko babes-agindua duten adingabeak 

Datu-iturria: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2020an, Bilboko Familia Elkargunera 163 

adingabe bideratu dira, haien familietan amak 

babes-agindu bat zuelako (familia-elkargunera 

bideratutako adingabe guztien % 35,8). 

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, kasu horien 

kopurua % 14,2 jaitsi da. 

 

Barakaldoko Barruti Judizialaren barruan, 

familia-elkargune bana kudeatzen dituzte 

Barakaldoko eta Portugaleteko Udalek. 

Amaren aldeko babes-agindua duten 

familietatik datozen adingabeen kopuruak ez 

du alde nabarmenik erakutsi aurreko 

ekitaldiarekin alderatuta. Kopuruak egonkor 

mantendu dira bai Barakaldoko Udalak 

kudeatzen duen familia-elkargunean, bai 

Portugaleteko Udalak kudeatzen duen familia-

elkargunean.  

 

 Amaren aldeko babes-agindua duten 

familietatik datozen adingabeen kasuak 

Barakaldoko zerbitzuan artatutako adingabe 

guztien % 23,3 dira, eta Portugaleteko 

zerbitzuan artatutako kasuen % 25,4. 

 

 
 

Biktimari laguntzeko zerbitzua 
Datu-iturria: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2020an, zerbitzu horrek 1.729 laguni eman die 

arreta Bizkaian. Aurreko ekitaldietan bezala, 

nabarmentzekoa da Bizkaian artatutako 

pertsonen pisua EAEko guztizkoarekiko, 

2020an % 62,4 izan baita. 

 

Emandako datuen arabera, Bizkaian 

artatutako pertsonen % 75 emakumeak dira. 

Emakumeen espedienteak laguntzaren 

arrazoiaren arabera sailkatzen badira, argi 

dago arrazoi nagusia genero-indarkeria dela 

(espedienteen % 47,2 kasuistika arrazoi 

horregatik dira). % 30,8 familia barruko 

indarkeriarekin lotuta daude; % 8,2, sexu-

askatasunaren aurkako delituekin; eta 

gainerako % 13,8a, “gainerako delituak” 

multzoan daude. 
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Abokatu-laguntza: txanda espezifikoa etxeko indarkeriaren eta/edo sexu-
erasoen esparruan 

Datu-iturria: Bizkaiko Abokatuen Elkargoa 

 

 

2020an, 283 abokatu emakumezko eta 218 

abokatu gizonezko egon dira altan Bizkaiko 

Abokatuen Elkargoaren txanda espezifikoan, 

eta 2.124 laguni eman diete zerbitzua. 

Horietatik 1.985 emakumeak izan dira.   

 

Horietatik % 32,9k atzerriko nazionalitatea 

dute. Nazionalizatearen eta adinaren arteko 

lotura eginez gero, atzerriko nazionalitatea 

duten emakumeak Espainiako nazionalizatea 

dutenak baino gazteagoak direla ikusten da: 

emakume atzerritarren % 58k 35 urte baino 

gutxiago dituzte, eta Espainiako emakumeen 

kasuan, tasa hori % 41,6ra murrizten da. 46-55 

urte arteko multzoan daude Espainiako 

nazionalitatea duten emakumeen % 17, eta 

emakume atzerritarren ehunekoa % 8,7koa da 

tarte horretan. 

 

 

Auzitegiko medikuen arreta 
Datu-iturriak: Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutua 

 

 

2020an % 25,9 jaitsi da genero-

indarkeriarekin, etxeko edo familia barruko 

indarkeriarekin edo/eta sexu-indarkeriarekin 

lotuta, Auzitegiko Medikuntzako Euskal 

Institutuak egindako espediente judizialen 

kopurua, aurreko urtearekin alderatuta. 1.145 

espediente judizial eman ditu, 2019an baino 

400 espediente gutxiago. Bizkaian emandako 

espediente guztien % 10,7 osatzen dute 1.145 

espediente judizial horiek. 

 

Zehazki, Auzitegiko Medikuntzako Euskal 

Institutuak genero-indarkeriarekin zerikusia 

duten erasoei buruzko 414 espediente 

(espediente guztien % 3,9), etxeko 

indarkeriarekin zerikusia duten erasoei 

buruzko 273 espediente (espediente guztien 

% 2,6) eta sexu-indarkeriarekin zerikusia 

duten erasoei buruzko 158 espediente 

(espediente guztien % 1,5) eman ditu. 

 

Espediente judizial psikiatrikoei dagokienez, 

300 espediente eman dira, eta berdin 

banatzen dira genero-indarkeriarekin eta 

etxeko indarkeriarekin lotutakoen artean 

(guztizkoaren % 2,8).  
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IV. OSASUN ARLOA 
Datu-iturria: Segurtasun Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

Bizkaiko Larrialdietako Arretan eta Lehen 

Mailako Arretan hautemandako genero-

indarkeria kasuekin osatzen dira osasun-

datuak, eta 14 urteko eta handik gorako 

emakumeei dagozkie.  

 

Oro har, esan behar da 2020an, osasun-

krisiaren ondorioz, datuek adierazten dutela 

nabarmen behera egin duela artatutako 

kasuen kopuruak, bai larrialdietan bai 

oinarrizko arretan. Larrialdi-zerbitzuan % 18,1 

jaitsi da, eta lehen mailako arretan % 33,1.  

 

Zehazki, Bizkaiko Larrialdiko Zerbitzuetan 304 

genero-indarkeria kasu atzeman dira, eta 

Lehen Mailako Arreta Zerbitzuaren bidez 196 

kasu. 

 

Larrialdiko Zerbitzuetan nahiz Lehen Mailako 

Arreta Zerbitzuetan aldeak daude 

erregistratutako kasuen bolumenean: lehenei 

dagokienez, Bilbo-Basurtu ESI nabarmentzen 

da (% 53,9), eta bigarrenei dagokienez, 

Barrualde-Galdakao ESIk du kopururik 

handiena (% 41,37). 

 

Adinari erreparatuz gero ere aldeak daude 

esparru batean eta bestean artatutako 

pertsonen soslaian: ospitaleko larrialdietan 

hautemandako kasuetan, 40 urte baino 

gutxiagoko emakumeak izan dira gehienak 

(% 66,4). 50 urtetik gorakoak % 16,4 dira; 

lehen mailako arretan, berriz, % 23,5 da haien 

proportzioa. Hain zuzen, azken arreta-esparru 

horretan beste arreta-esparru batzuetan 

baino (osasun-arlokoak izan edo ez) presentzia 

handiagoa izaten dute adin-tarte horretakoek. 

Lehen mailako arretako kontsultak espazio 

egokiak dira halako kasuak hautemateko. 

Datuetan ikusten den bezala, emakume 

nagusiagoen kasuak ere ikusi dira –70 urtetik 

gorakoak–.   

 

 


