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1. KAPITULUA. GIZARTE ESPARRUA 
 
 
1.1. HARRERA 
 
 
Bizkaiko Lurralde Historikoan, tratu txarren biktimak diren emakumeek eta haien ardurapean 

bizi diren pertsonek harreraren arloan dituzten beharrei erantzuna emateko, funtsean bi egoitza 

mota daude -larrialdikoak edo egonaldi ertain edota luzekoak-. Bizkaiko Foru Aldundiaren zein 

Bizkaiko udal eta mankomunitateen mendeko baliabideak dira. 

 
Hurrengo orrialdeetan, baliabide horietako erabiltzaileen kopuruari buruzko datu nagusiak eta 

erakundeek harreran jarduteko moduari buruzko ezaugarriak azalduko dira. Baliabide horiek 

azken bi urtean erabiltzeari buruzko datu orokorrak biltzen ditu ondoko taulak.   

 
1. taula. Harrerako pisu edota zentroetako erabiltzaileak. Bizkaia. 2007-2008 

 

 Erabiltzaileak 2007 Erabiltzaileak 2008   Erakundeak 
Emakumeak Adingabeak Emakumeak Adingabeak 

Larrialdiko harrera 108 74 102 73 

Guztira 30 26 24 20 
Bizkaiko 
Foru 
Aldundia 

Egonaldi luze-
ertaineko 
harrera Kasu 

berriak 
15 

(12 larriald.) 
14 

(10 larriald.) 
13 

(10 larriald.) 
11 

(8 larriald.) 

Barakaldoko Udala 9 4 9 7 
Basauriko Udala 5 6 2 2 
Bilboko Udala 28 28 35 40 
Durangoko Udala1   1 0 
Ermuko Udala 2 0 3 3 
Galdakaoko Udala 2 0 3 5 
Santurtziko Udala 1 0 1 0 
Sestaoko Udala 0 0 0 0 
Busturialdeko Mankomunitatea 0 0 1 1 
Mungialdeko Partzuergoa 0 0 0 0 

 
 

                                                 
1 Durangoko harrera-pisua 2008ko urtarrilean ireki zen. 
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1.1.1. Bizkaiko Foru Aldundiaren mendeko harrerako baliabideak 
 
 
1.1.1.1. Larrialdiko harrera 
 
 
Datu orokorrak  
 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Larrialdiko Harrera Zerbitzuak larrialdirako ostatua ematen dio 

berehala Bizkaiko Lurralde Historikoan tratu txarraren biktima den edozein emakumeri, baita 

haien ardurapean bizi diren seme-alabei edo beste pertsona batzuei ere, baldin eta horrelako 

ezaugarriak dituzten baliabideen premia badute. 

 

Zerbitzuak 12 plaza eta ezinduak egokitzeko baldintza egokiak ditu, baita 24 orduko arreta 

iraunkorrean espezializaturiko pertsonala ere. Pertsonal horrek harrerako, esku-hartzeko eta 

laguntzeko funtzioak betetzen ditu. 

 

2008. urtean, 102 emakumeri eman zien laguntza zerbitzuak, azken urteetan izandako mailei 

eutsita; izan ere, ehunetik gorakoa izan da azken urteotan, lehen aldiz 2006an. 2004-2008ko 

epealdian batez beste ehun emakume sartu dira zerbitzuan, eta orotara 104 sartze izan dira, 

zeren batzuetan emakume bera urtean behin baino gehiagotan ingresatu egin behar baita 

premiaz.  

 
 1. grafikoa: BFAko larrialdiko harreran izandako emakumeak, 2004-2008. 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 
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Larrialdi zerbitzuan sartzen diren emakumeen zati handi bat seme-alabekin lagunduta etortzen 

da; azken hiru urteko datuen arabera, % 44. Gehienbat haien ardurapean seme-alabaren bat 

duten emakumeak dira, baina zelanbaiteko aldaketa ikusten da familia-talde horien eraketan, 

eta hirukoiztu egiten da hiru seme-alaba edo gehiago dituzten eta zerbitzuan hartu diren 

emakumeen kopurua. 
 
 
2. grafikoa: BFAko larrialdiko harrerako emakumeen ehunekoen banaketa, haien ardurapean 
dauden seme-alaben kopuruaren arabera, 2006-2008.  
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 

 

2008. urtean, 73 adingabekok lagundu zieten amei: 35 neskak eta 38 mutilek.  

 

Aurreko urteetan gertaturikoarekin bat datoz zifra horiek; izan ere, 2004-2008ko epealdian 

BFAren larrialdietarako baliabideak urtero hartu ditu bertan sartu diren emakumeen ardurapean 

bizi diren 70 adingabe batez beste. 0-18 urteko neska-mutilak dira, eta batez bestekoa sei 

urtekoa da. 
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3. grafikoa: BFAko larrialdiko harrerako emakumeen ardurapean izandako seme-alabak, 2004-2008 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

  

 
Egonaldia 
 

Etxeko tratu txarren biktimak diren emakumeentzako harrerako baliabideak arautzen dituen 

dekretuak, EAEn, gehienez hogeita hamar eguneko egonaldia ezarri du berehalako harrerako 

zerbitzuetan, salbuespenetan izan ezik. Egoera berezi horietan, kasu bakoitzak dituen beharrak 

estaltzea ziurtatzen da.  

 

2004-2008ko epealdian, 7 egunekoa izan da batez beste larrialdiko foru zerbitzuko egonaldia; 

hala ere, ez da ahaztu behar datu horren atzean sakabanaketa dagoela baliabidean egoteko 

denboran, erabiltzaile bakoitzaren beharren arabera. Adibide gisa nabarmendu behar da 

2008an zentroan emandako denbora tartea 1 eta 72 egun bitartekoa izan zela; sarreren % 51ek 

1-5 eguneko iraupena izan zuen eta larrialdiko zerbitzuan sartzen diren emakumeen % 72,5 

gutxi gorabehera 10 egun edo gutxiago izaten dira bertan, baina % 27,5ek 11 eguneko 

egonaldia gainditzen du eta % 7k, gutxi gorabehera, 20 egun baino gehiago egin zituen 

zentroan. Azken talde horretan, aparteko inguruabar sozialak eta pertsonalak dituzten 

emakumeak daude. Hori dela-eta, denbora gehiago eman behar dute baliabidetik behar bezala 

eta beste erakunde batzuekin koordinatuta irten ahal izan arte. Hala, baliabideak estaldura 

unibertsala izateak eta emakume biktima guztiei zerbitzua emateko beharrezko bitartekoak 

emateak -emakume horien mendekotasun maila edozein dela ere- egonaldiak luzaraz 

ditzakete. Horrek eragin argia du egonaldien batez besteko egunen kopuruan. 
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4. grafikoa: Larrialdiko harrerako foru baliabidean emandako egun kopuruak, 2008. 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 

 
 
 
Erasotzailearekiko harremana 
 

Larrialdiko zerbitzuan hartutako emakumeei dagokienez, datuek argi erakusten dute gehienbat 

gizonezko bikotekidea edo bikotekide ohia izaten dela indarkeria erabiltzen duena: 2008an 

larrialdiko foru zerbitzuan hartutako kasu (92) guztien % 90 dira; % 98 (106) 2007an; eta % 93 

(96) 2006an. Nabarmendu behar da azken bi urtean igo egin dela bikotekide ohiaren erasoa 

jasan duten eta zerbitzuan sartu diren emakumeen proportzioa. Beraz, erasoa izateko arriskurik 

handiena bikotea banatzen deneko epealdian gertatzen da, baita erasorik bortitzenak ere. 
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5. grafikoa. BFAko larrialdiko harrerako emakumeak erasotzailearekiko harremanaren arabera, 
2006-2008. 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 

 

  

Salaketa jartzea  

 
Indarreko araudiarekin bat etorriz, larrialdiko foru zerbitzuan sartzeko ez da eskatzen 

baliabidera jotzen duen emakumeak tratu txarra ematen duenaren kontrako salaketa jartzea. 

Zerbitzuan sarturiko emakumeek arlo horretan duten jarrera desberdina da kasuen arabera: 

batzuk zentrora iristen dira aurretik salaketa aurkeztuta; beste batzuek ez dute hala egiten, 

baina asmo irmoa edo lege auzia hasteko prest daude; eta azkenik erasotzailearen kontrako 

salaketa jartzeko errezeloak dituztenak daude. Gainera, emakume berak modu desberdinean 

egin diezaioke aurre hura sartzea eragiten duen gatazkari. Hori dela-eta, atal honetako 

azterketa ez da egiten baliabidearen erabiltzaileen arabera, gertatzen diren sarreren arabera 

baizik (emakumea sartzen deneko egoera bakoitza).   

 

Egia esan, zerbitzuan izaten diren sartzeen ehuneko altu batean (% 80 - % 90), biktimak 

salaketa jartzen du erasotzailearen kontra.  2008an, salaketa jartzen ez den kasuen ehunekorik 

altuena izan da azken urteetan (% 19,6).   
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6. grafikoa. BFAko larrialdiko harrerako emakumeen sartzea salaketa jarri izanaren arabera (%), 
2005-2008  
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 Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila.  
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Harrerako emakumeen profila 
 

2004 eta 2008 urte bitartean zentroan sartu diren emakumeen adinak tarte zabala hartzen du, 

18 eta 79 urte bitartekoa, eta batez besteko adina 34 urtekoa da. 

 

2006-2008ko epealdiko datuek erakusten dute adin-talderik handiena 21-30 urtekoa dela. Hala 

eta guztiz ere, epealdi horretan pixka bat behera egin du. 31-40 urtekoen taldeak ez du 

aldaketarik izan. Igoera ikusten da, ordea, 41-50 urtekoen taldean, eta gehienbat 20 urtetik 

beherakoen taldean. 

 
7. grafikoa. BFAko larrialdiko emakumeak adin-taldeen arabera, 2006-2008 (%) 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 
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Larrialdiko foru baliabideko erabiltzaileen igoeran esanguratsua da atzerriko nazionalitateko 

emakumeen proportzioa. 2005etik hona, goranzko joera ikusi da hartutako erabiltzaileen artean; 

izan ere, 2004an ez zen iristen % 38ra eta 2008an, berriz, % 54,9koa. 

 
 
8. grafikoa. BFAko larrialdiko harrerako emakumeen ehunekoaren banaketa nazionalitatearen 
arabera, 2004-2008. 
 

 
 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 

 

2004-2008ko epealdian, aldatu egin da joera talde bietan. Atzerriko nazionalitateko emakumeei 

dagokinez, % 51,3ko igoera izan da. Zerbitzura jo duten nazionalitate espainiarreko 

emakumeen kopuruan, berriz, % 24,5eko jaitsiera izan da epealdian. Baliabide horren eskariak 

behera egin du etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindua arautzen duen legea 

indarrean sartu izanagatik2; lege horren bidez, neurri zibilak har daitezke, eta horien artean 

familiaren etxebizitza erabiltzea eratxikitzea sartzen da. 

 

                                                 
2 Uztailaren 31ko 27/2003 Legea, etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindua arautzen duena. Hauxe ezarri da 2. 
artikuluko 7. puntuan: “Biktimak edo haren legezko ordezkariak eskatu beharko ditu neurri zibilak, edo Ministerio 
Fiskalak seme-alaba adingabeak edo ezinduak daudenean, betiere aurretik epailearen ordena zibileko organoan 
erabakirik ez bada egon eta Kode Zibilaren 158. artikuluan ezarritako neurriei kalterik egin gabe. Neurri horiek 
ondokoak izan daitezke: familiaren etxebizitza erabiltzeko modua ematea, zaintzaren araubidea ezartzea, komunikazioa 
eta egonaldia seme-alabekin, mantenuaren araubidea, baita adingabea arriskutik aldentzeko edo kalteak saihesteko 
egoki iritzitako edozein xedapen ere”. 
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2. taula. Larrialdiko harrerako emakumeen aldaketa nazionalitatearen arabera. 2004-2008. 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Esp. nazional. 
emakumeen kop. 

61 42 58 50 46 

2004arekiko 
aldaketaren % 

- -31,15 -4,92 -18,03 -24,59 

Atzer. nazional. 
emakumeen kop. 

37 45 45 58 56 

2004arekiko 
aldaketaren % 

- 21,62 21,62 56,76 51,35 

 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 

 
9. grafikoa: BFAko larrialdiko harreran hartutako emakumeen ehunekoaren aldaketa 
nazionalitatearen arabera, 2004-2008. 

 
  
 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 
 
Larrialdiko zerbitzuan hartutako emakume atzerritarren jatorriari dagokionez, 2008ko datuek 

erakusten dute zein den proportziorik handiena kontinenteen arabera: lehenengo tokian 

Amerika dago (% 52), ondoren Europa (% 32,2), Afrika (% 14) eta Asia (% 1,8). Jatorrizko 

herrialdearen arabera, emakume errumaniarrak dira zerbitzuan hartutako atzerriko 

nazionalitateko emakumeen laurdena, brasildarrak % 17,9, boliviarrak % 16,1 eta, urrutiago, 

marokoarrak agertzen dira, % 7,1 hain zuzen.  
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Banaketa hori Bizkaiko emakumeen immigrazioko herrialdeen eraketarekin erkatuz gero, 

interesgarria da ikustea zenbait talderen gehiegizko presentzia, talde horietako nazionalitateek 

Bizkaiko emakume atzerritarren multzoan duten indarraren arabera: errumaniarrekin gertatzen 

da hala; izan ere, Bizkaiko atzerriko nazionalitateko emakumeen % 12,75 izanik, larrialdiko 

zerbitzuan hartutako emakume atzerritarren % 25 dira; edo brasildarrak, Bizkaiko atzerriko 

nazionalitateko emakumeen % 6,45 eta foru baliabidean 2008an hartutako atzerritarren % 17,9.  

Datu horien arabera, nazionalitate taldeetan dauden egoera desberdinak ikus ditzakegu 

biktimen eskura dauden gizarte baliabideak eta eskubideak ezagutzeari, gizarte zerbitzuak 

erabiltzen ohitzeari, kultura faktoreei, erakundeekiko konfiantzari, etab. dagokienez, baina  

edozelan ere, aztertzeko eremu zabalagoa behar dute.   

 

 
3. taula. BFAko larrialdiko harrerako zerbitzua. Zerbitzuan hartutako atzerriko nazionalitateko 
emakumeak jatorriko herrialdearen arabera. 2008. 
 

JATORRIKO HERRIALDEA Emakume 
kop. 

Hartutako emak. 
atzerritar guztiekiko % 

Hartutako emak. 
guztiekiko % 

 Aljeria 1 1,79   0,98 

 Argentina  2 3,57   1,96 

 Bolivia 9 16,07   8,82 

 Brasil  10 17,86   9,80 

 Bulgaria 1 1,79   0,98 

 Kolonbia 3 5,36   2,94 

 Txina 1 1,79   0,98 

 Ekuador 1 1,79   0,98 

 AEB 1 1,79   0,98 

 Hungaria 1 1,79   0,98 

 Libia  1 1,79   0,98 

 Maroko 4 7,14   3,92 

 Nigeria  2 3,57   1,96 

 Paraguai 1 1,79   0,98 

 Portugal 1 1,79   0,98 

 Errepublika Dominikarra 1 1,79   0,98 

 Errumania 14 25,00   13,73 

 Errusia 1 1,79   0,98 

 Venezuela 1 1,79   0,98 

 Guztira  56 100,00   54,90 
 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 
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Egonaldi ertaineko edo luzeko harrerara igarotzea 
 
Larrialdiko zerbitzuko egonaldia amaitutakoan, harrerako ibilbideak bide luzeagoa du egonaldi 

ertain-luzeko baliabideetan, pisuetan edo zentroetan. Bizkaiko Lurralde Historikoan, foru 

erakundeaz gain, hainbat udalerrik eta mankomunitatek dute horrelako baliabide mota3. 

 
2008. urtean, larrialdiko foru zerbitzuko egonaldiaren ostean, 30 emakumek eta 27 adingabek 

jarraitu zuten egoitzako beste programa batzuetan hainbat erakundetan: hamar emakume, 

zortzi adingaberekin batera, egonaldi ertaineko eta luzeko zentroetara igaro ziren; gainerakoak 

Bizkaiko udal eta mankomunitateko harrerako baliabideetan eta pisuetan sartu ziren. 

 

Azken hiru urtean, larrialdiko zerbitzuan sartu diren emakumeen % 30,5ek batez beste jarraitu 

du erakundeen harreran egonaldi ertaineko edo luzeko egoitzako programen pean. Nahiz eta  

urtero foru titularitateko zentroetara igaro diren emakumeen bolumenean aldaketarik ikusten ez 

den, hiru urtekoan igoera txikia antzeman daiteke udal gestioko baliabideetan hartutako 

emakumeen ehunekoetan, larrialdiko zerbitzuan egonaldia egin ondoren hain zuzen. Harrera 

hori, gehienbat, Bilboko Udalak dituen baliabideen aldetik gertatu da, zeren eta larrialdiko foru 

zerbitzuan urtero sartzen diren emakumeen ehuneko altu bat bertakoak baitira -% 42 2008. 

urtean-. 

 
10. grafikoa: Larrialdiko harrerako zerbitzutik egonaldi ertaineko edo luzeko harrerako 
programetara igarotzen diren emakumeak, baliabidearen titularitatearen arabera. 2006-2008. 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 
 
                                                 
3 EAEn, etxeko tratu txarren biktimak diren emakumeak hartzeko baliabideak arautzen dituen irailaren 11ko 148/2007 
DEKRETUAREN arabera arautzen dira harrerako baliabideak (EHAO, 07/09/27) 



_______________________________________________ 

Bizkaiko Lurralde Historikoko genero-indarkerian emandako arretaren zifrak 2008. 
2004-2008ko konparaziozko azterketa 

16

 
 
1.1.1.2. Egonaldi ertaineko edo luzeko harrera 
 

Datu orokorrak  
 

Bizkaiko Foru Aldundiak, harrerako baliabideen zuzkidura osatzeko, bakarrik dauden emakume 

edo haien ardurapean bizi diren pertsonentzako (seme-alabak edo mendeko pertsona helduak) 

arreta integraleko egoitza zerbitzua du, hain zuzen Bizkaian bizi diren eta tratu txarren biktimak 

diren pertsonentzat. Emakumeak, oro har, larrialdiko foru zerbitzutik datoz, edo bestela 

sartzeko eskabidea egiten dute udalaren oinarrizko gizarte zerbitzutik.  

 

Tratu txarren biktimentzako egonaldi ertain-luzeko harrerako zentroak, guztira, 26 plaza ditu, 

eta erreferentzia gisa balio du gutxi gorabehera 10 plaza emakumeentzat eta 16 plaza haien 

adurapeko pertsonentzat. 

 

Urte osoan, tratu txarren inguruko arazoak dituzten emakumeen sarrera berriak izan dira, eta 

horiei gehitu behar zaizkie aurreko ekitaldietan izandako sarrerak eta urteko estatistikak ixtean 

zentroetan jarraitzen dutenak. Hala, tratu txarren 44 biktima izan dira guztira 2008an -euren 

ardurapean 20 adingabe dituzten 24 emakume (egonaldi ertain-luzeko foru zentroan sartu 

direnak, eta horietatik 24 -11 adingabe dituzten 12 emakume) 2008an sartu ziren.   

 
11. grafikoa: tratu txarren arazoak eta haien ardurapean adingabeak dituzten emakumeen kasu 
berriak BFAko egonaldi ertain edo luzeko harrerako zentroetan, 2005-2008. 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 
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Egonaldia 
 
2008. urtean, egonaldi ertain-luzeko foru baliabideetan sarturiko emakumeek, batez beste, 148 

egun eman dituzte zentroetan.  

 

2005etik 2008ra bitartean ikusi ahal izan denez, gora egin du horrelako baliabideetan 

emandako egonaldiko batez besteko egun kopuruak, beharbada tratu txarrak jasaten dituzten 

emakumeen egoera ahula larritzen duten faktoreak gertatzen direneko egoeretako 

erabiltzaileen igoeragatik (bereziki immigrazio prozesuaren ondoriozko zailtasunak); izan ere, 

egoera hori dela-eta, luzatu egin behar da erakundeen harrerako egonaldia.  

 
12. grafikoa: egonaldi ertain-luzeko harrerarako foru baliabideetako batez besteko egonaldia, 2005-
2008. 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 
 

Erasotzailearekiko harremana 
 

Egonaldi ertaineko edo luzeko foru baliabideetan hartutako emakumeek erasotzailearekin 

dituzten harremanei dagokienez, larrialdiko harrerako zerbitzuan gertatzen den moduan, 

gehienetan ezkontideak edo antzekoak izaten dira. 2008. urtean, Aldundiaren egonaldi ertain 

edo luzeko zentroetan sarturiko 13 emakumeetatik 12 kategoria horretan sar daitezke. Eta 

2005etik 2008ra bitartean sarturiko kasuen % 90 erlazio mota horri dagokio batez beste. 
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Profila  

 
Tratu txarrak direla-eta egonaldi ertaineko edo luzeko foru baliabideetan hartutako emakumeen 

batez besteko adina 26 urtekoa, 2004-2008ko epealdiko batez besteko orokorraren antzekoa 

da. Nahiz eta biktimen gizarte-demografikoko aldagaien arteko erlazioaren ezagutza sakontzea 

interesgarria izango litzatekeen, hauxe baiezta dezakegu: larrialdian hartutako emakumeen 

batez besteko adinarekiko (34 urte) aldea esanguratsua izan daiteke, hain zuzen ere 

emakumerik gazteenek kanpoko laguntza edo erakundeen laguntza handiagoa behar dutela 

adierazten duelako, hasitako prozesuari jarraipena eman ahal izateko. 

  

Atzerriko nazionalitateko emakumeak larrialdiko zerbitzuko kasuen erdia baino gehiago izan 

ziren 2008an, eta aurten egonaldi ertaineko eta luzeko foru zentroan sartu diren emakume 

berrien % 70 dira ia-ia; proportzio hori 2004ko ehuneko baliokidea baino nahikoa handiagoa da 

(% 39). 

  
13. grafikoa: BFAko egonaldi ertain-luzeko harreran sartutako (kasu berriak) emakumeen 
ehunekoaren banaketa nazionalitatearen arabera, 2004-2008. 
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Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 

Horien ibilbidea eta hemengo emakumeena erkatuta ikus daitekeenez, luzatu egiten da 

egonaldia erakundeen baliabideetan. Oro har, egoera txarragoa dute maila pertsonaleko, 

harremanetako edo maila ekonomikoko laguntzen arloan haien egoera egonkortzen lagundu 

ahal izateko. Tratu txarren egoeraren gain jartzen da haien gizarte eta familia sarearen 

hauskortasun handia, baita maiz izaten duten gizarte bazterkeria ere. 
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1.1.2. Tokiko erakundeen mendeko harrerako baliabideak 
 

Datu orokorrak 
 
Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaian kudeaturiko harrerako baliabideez gain, hainbat udalerrik eta 

mankomunitatek baliabide espezifikoak dituzte etxeko tratu txarren biktimak diren emakumeek 

arlo horretan duten beharra betetzeko aldi baterako ostatuari erantzuna emateko. Udal 

titularitateko baliabideen kopuruak gora egin du denboraren joan-etorriarekin, 1988an Bilbok4 

harrerako pisuetako lehena ezarri zuenetik. Ermuak urtebete geroago egin zuen eta Galdakaok 

1990ean. Hurrengo hamarkadan, bakarrik Basaurik ezarri zituen baliabide berriak (bi pisu), eta 

2002az gero, etxeko tratu txarren eta sexu erasoen biktimak diren pertsonak hobetzeko eta 

arreta emateko Erakunde arteko akordioa sinatu ondoren, pixkanaka gora egin zuen irekitako 

egoitzako baliabideen kopuruak, etengabeko igoera izan da: 2002an, Busturialdeko 

Mankomunitatean eta Bilbon; 2003an, Santurtzin, Sestaon eta Mungialdeko Partzuergoan; 

2005ean, pisu berri bat ireki zen Bilbon; 2007an, Barakaldon; eta 2008an, Durangon, eta tokiko 

hainbat erakundek harrerako baliabide berriak irekitzeko aurreikuspenarekin amaitu zen urtea: 

egonaldi ertain-luzeko harrera integraleko zentro bat Barakaldon, eta harrerako pisuak Abanto-

Zierbenan eta Portugaleten.  

 

Hala, Bizkaiko Lurralde Historikoan guztira harrerako 17 pisu eta zentro daude, tokiko 

erakundeen bidez kudeatuak (udalerriak eta mankomunitateak), eta etxeko tratu txarren 

biktimak hartzen dira bertan.  

 
1. irudia. Etxeko tratu txarren biktimak diren emakumeak hartzeko baliabideak dituzten udalerriak 
baliabideok sortu zireneko urtearen arabera. 
 
 

                                                 
4 Bilboko udalerriko harrerako pisuak 1988an, 1992an, 1996an, 2002an eta 2005ean ireki ziren. 

 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA 
UDALERRI ETA MANKOMUNITATEETAKO HARRERAKO BALIABIDEAK (ZENTROAK/PISUAK) SORTU DIREN 
URTEAREN ARABERA 

1989   (Ermua) 
1990   (Galdakao) 
1993   (Basauri) 

 

2002   (MSS Busturialdea) 
2003   (Santurtzi, Sestao, CSS Mungialdea) 

1988 

 

 2007 (Barakaldo) 

(Durango; Abanto y Ciérvana [pendiente], Portugalete [pendiente])  2008 

   (Bilbao) 
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4. taula. Udal eta mankomunitateen titularitateko harrerako baliabideak. Bizkaia. 2006-2008. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Zerrendan sartzen dira, Gizarte zerbitzuen laguntzarako mankomunitateetan taldekatzen ez diren lurraldearen 
udalerriak, baita ere beste hoiek zeintzuk, nahiz eta mankomunitate batekoak izan, harrera zerbitzu baten titulatu 
indibidualtzat agertzen diren (Durangoko kasua).  
 
6 Gizarte zerbitzuen laguntzarako udalerrien taldekatzea. 

 UDALERRIAK5 2006 2007 2008 
Abanto-Zierbena - --  
Ajangiz - - - 
Alonsotegi - - - 
Amorebieta-Etxano - - - 
Arakaldo - - - 
Arrankudiaga - - - 
Arrigorriaga - - - 
Balmaseda - - - 
Barakaldo -   
Basauri    
Bermeo - - - 
Berriz - - - 
Bilbo    
Durango - -  
Erandio - - - 
Ereño - - - 
Ermua    
Etxebarri - - - 
Galdakao    
Gatika - - - 
Getxo - - - 
Leioa - - - 
Mallabia - - - 
Maruri - - - 
Muskiz - - - 
Urduña - -  
Ortuella - - - 
Orozko - - - 
Portugalete - - - 
Santurtzi    
Sestao    
Ugao - - - 
Trapaga - - - 
Zaratamo - - - 
Zeberio - - - 
Zierbena - - - 
 MANKOMUNITATEAK6  2006  2007  2008 

Arratia - - - 
Busturialdea    
Durangoaldea - - - 
Encartaciones - - - 
Lea-Artibai - - - 
Lea-Ibarra - - - 
Mungialde    
Uribe-kosta - - - 
Txorierri - - - 
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14. grafikoak azken urteetan udal eta mankomunitateen titularitateko harrerako baliabideen 

sorreran izandako bilakaera islatzen du. Pixkanaka igo egin da Bizkaiko hainbat udalerritan 

dauden era horretako baliabideen kopurua. 

 

 
14. grafikoa. Etxeko indarkeriaren arloko udal eta mankomunitateen titularitateko harrerako 
baliabideen bilakaera. Bizkaia. 2004-2008. 
 

 
 

Iturria: geuk eginikoa. BGIB 

 

 

Plazen kopuruari dagokionez, goranzko joera ikusten da, baliabide berriak abiarazi izanaren 

ondorioz. Hala ere, zenbait denbora-serie aztertzeak akatsa ekar dezake, plazen eta bestelako 

ezaugarrien irizpideak nabarmen aldatu direlako, zeren eta Eusko Jaurlaritzak irailaren 11n 

onetsitako 148/2007 Dekretuak, etxeko tratu txarren biktimak diren emakumeak hartzeko 

baliabideak arautzen dituenak, aldaketa handiak ezarri baititu baliabideen egituran eta 

ezaugarrietan7. 2008. urtean, guztira 86 plaza libre izan dira tokiko erakundeetako 17 

baliabideetan emakume biktimentzat eta haien seme-alabentzat eta haien ardurapeko 

pertsonentzat. 

 

                                                 
7 Horrelako baliabide mota honen ezaugarri nagusia pisu edo zentro bakoitzeko plazak mugatzen dituen marko arau-
emailearen aplikazio berria da 
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5. taulan, neurketako aldagai nagusien laburpena ikus daiteke, 2008ko datuekin alderatuta. 
 

 

5. taula. Etxeko indarkeriaren arloko udal eta mankomunitateen titularitateko harrerako baliabideak, 
plazak eta okupazioa. Bizkaia. 2008. 

 
Erabiltzaileak  Zentro/pisu kop. Plaza kop. 

Emakumeak Adingabeak 
Barakaldoko Udala 1 5 9 7 
Basauriko Udala 2 10 2 2 
Bilboko Udala 7 35 35 40 
Durangoko Udala 1 5 1 0 
Ermuko Udala 1 5 0 0 
Galdakaoko Udala 1 5 3 3 
Santurtziko Udala 1 5 3 5 
Sestaoko Udala 1 5 1 0 
Busturialdeko mankom. 1 5 0 0 
Mungialdeko partzuergoa 1 6 1 1 
GUZTIRA 17 86 55 58 

 
Iturria: geuk eginikoa. BGIB 

 

 

Erabiltzaileak 
 

Oinarrizko baliabideen okupazioari buruzko datuak eta 1 eta 5. taulakoak erkatzen badira, 

azterketak agerian uzten du ez datozela bat erakunde batzuen eta besteen balantzeak, eta bi 

aldeko egoera dagoela egiaztatzen da, zeinen ezaugarri nagusia zenbait kasutan baliabideen 

okupazio altua baita (Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilboko Udalaren egoera), baita beste 

batzuetan erabilera txikia edo oso txikia ere. 

 

Baliabideen okupazioa da horien emaitzen erakusgarria. Gaur egun, zenbaki absolutuak baino 

ez daude, eta komenigarria izango litzateke udal edo mankomunitateen titularitateko baliabide 

horien okupazio-tasei buruzko informazioa izatea, gaur egun ez baitago horrelakorik.  

 

Azterketa kualitatibo zehatzagoa behar izango litzateke baliabideen eraginkortasuna 

baloratzeko haien xedeen aldetik, baina esan beharra dago harrerako baliabideak izatea 

funtsezkoa dela egoitzako baliabidea emateko harrera eskaintzea horren beharra duten  

emakumeei  tratu txarra jasaten dutenean, baita emakumeen seme-alabei eta haien mendeko 

pertsonei ere.  
 

6. taulan baliabideen okupazioari buruzko datuak ageri dira, eta higiezina erabiltzen duten 

emakumeen eta adingabeen okupazioa xehatuta ematen da. 
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6. taula. Etxeko indarkeriaren arloko udal eta mankomunitateen titularitateko harrerako baliabideen 
okupazioari buruzko datuak. Bizkaia. 2004-2008. 

 
2004 2005 2006 2007 2008  

Emak. Adingab. Emak. Adingab. Emak. Adingab. Emak. Adingab. Emak. Adingab. 
Barakaldo8 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 9 4 9 7 
Basauri 3 2 4 3 3 0 5 6 2 2 
Bilbo  29 25 26 30 19 15 28 28 35 40 
Durango9 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 1 0 
Ermua 2 2 4 1 2 1 2 0 3 3 
Galdakao 1 1 4 3 3 6 2 0 3 5 
Santurtzi 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
Sestao 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 
Busturialdea 2 2 3 4 1 2 0 0 1 1 
Mungialdea Datu 

eskuragarr
irik ez 

Datu 
eskuragarrii

k ez 

3 0 1 0 0 0 0 0 

GUZTIRA 38 33 45 42 31 27 47 38 55 58 
 

Iturria: geuk eginikoa. BGIB. 

Segurtasunari buruzko argudioak eman daitezke zenbait baliabidetan izandako erabilera maila 

txikiak azaltzeko, baita udalerri askoren ekimena bermatzeko ere, hain zuzen ere emakume 

erabiltzaileak zenbait kasutan harrerako foru zerbitzuetara bidaltzeko ekimena, kontzentrazio 

eredu bati erantzuten diona. Beste batzuetan, baliabideak eskuratzeko eragozpenak izaten dira 

arrazoiak; Bizkaian biztanle dentsitate altua duten udalerrietan baliabidea ez da batere 

erabiltzen, baina ez dirudi eskaririk ezagatik denik, baizik eta arlo teknikora murrizten ez diren 

bestelako arrazoiengatik.  
 

15. grafikoa. Etxeko indarkeriaren arloko udal eta mankomunitateen titularitateko harrerako 
baliabideen okupazioaren bilakaera. Bizkaia. 2004-2008. 
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Iturria: geuk eginikoa. BGIB. 

                                                 
8 Jarduera 2007an hasi zuen. 
9 Jarduera 2008an hasi zuen. 
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16. grafikoa. Etxeko indarkeriaren arloko udal eta mankomunitateen titularitateko harrerako 
baliabideen emakume erabiltzaileen kop. Bizkaia. 2004-2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iturria: geuk eginikoa. BGIB. 

 

17. grafikoan ikus daiteke Bizkaiko udal eta mankomunitateetako egoitzako baliabideetan 

hartutako pertsonen guztizko kopurua (emakumeak eta adingabeak), baita denboran izandako 

bilakaera ere. 
 
 

17. grafikoa. Etxeko indarkeriaren arloan udal eta mankomunitateen titularitateko harrerako 
baliabideetan hartutako pertsonen kopurua. Bizkaia. 2004-2008. 
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Iturria: geuk eginikoa. BGIB. 

 

Pisuetan eta zentroetan hartutako pertsonen kopuruaren bilakaera goranzkoa izan da 2004-

2008ko epealdian (ikusi 15 eta 17. grafikoak), eta uneko igoera bat izan zen 2006an, batez ere 

Bilbon kokaturiko baliabideetan. 
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1.2. AHOLKULARITZA JURIDIKOA 
 

 
Arreta juridikoko zerbitzuen bidez, ordenamendu juridikoak etxeko tratu txarraren eta sexu 

indarkeriaren biktimak diren emakumeei horrelako egoeretan ematen dizkieten posibilitateak 

ezagutarazi nahi zaizkie emakume horiei: zein eskubide dituzten; zelan eta zeinen aurrean 

salatu behar diren gertaerak; zelan eskuratu baliabide juridikoak eta sozialak, etab., baita kasua 

iritsita prozesu juridizialean esku hartzea ere.  

 

Bizkaiko Lurralde Historikoan, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak ematen duen 

arreta juridikoko zerbitzuarekin batera, auzi aurreko aholkularitza juridikoko doako zerbitzuak 

ere badira etxeko tratu txarren edo sexu indarkeriaren biktimentzat Bizkaiko udal eta 

mankomunitate askotan.  

 
 
1.2.1. Bizkaiko Foru Aldundiaren mendeko baliabideak 
 
Bizkaiko Foru Aldundiak familiaren zuzenbidearen eta tratu txarren edota sexu erasoen arloko 

aholkularitza juridikoko zerbitzu bat ematen du. Zerbitzua herritar guztientzat bada ere, 

gehienbat emakumeek erabiltzen duten baliabidea da; izan ere, erabiltzaileen % 95 

emakumezkoak dira. 

 

2004-2008ko epealdian, urtean emakumeen 396 kasu berri hartu ditu batez beste, hots, lehen 

aldiz kontsulta juridikoa egitera doazenak. Tratu txarren arazoen kasuak eta trataturiko guztizko 

kasuak erlazionatuz gero, azken horiek % 16 ziren 2008an (% 21, 2004an).  

 
18. grafikoa: BFAko aholkularitza juridikoko zerbitzuan dauden emakume erabiltzaileak eta eskari 
motak (kasu berriak), 2004-2008 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 
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Erasotzailearekiko harremanak 

 
Zerbitzuan tratu txarren inguruan arreta jaso deneko kasurik gehienak bikotekideak (ezkontidea, 

neska-laguna edo mutil-laguna) edo bikotekide ohiak eragindakoak (ezkontide ohiak, mutil-

lagun edo neska-lagun ohiak) izan dira; izan ere, eskarien % 81 izan ziren 2008an (% 89 

2005ean). Gainerako kasuak arbasoei, seme-alabei, etab. dagozkie. 

 

Bikotekidearen edo bikotekide ohiaren tratu txarren kasuen bilakaerari jarraituz, esanguratsua 

da erasotzailearekiko harremanak hautsi diren kasuen igoera. Arreta jaso duten horien kasuak 

bikoiztu egin dira ia, eta 2005ean % 21ekoa izatetik % 39,2ra igaro zen 2008an. 
 
 
19. grafikoa: Tratu txarren arazoa duten erabiltzaileak BFAko aholkularitza juridikoko zerbitzuko 
erabitzaileen ehunekoaren banaketa, tratu txarren arazoa dutenei dagokiena eta erasotzailearekin 
dituzten harremanen arabera, 2005-2008 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 
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20. grafikoa: bikotekidearen edo bikotekide ohiaren harremanetan zerbitzuan hartutako tratu 
txarren kasuen konparaziozko azterketa 2005-2008. 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila.  
 

 

Profila 

 
Aholkularitza juridikoko zerbitzura tratu txarren arazoa dela-eta jotzen duten pertsonen adinaren 

araberako banaketari dagokionez, kasurik gehienak 31 – 50 urteetan ikusten dira. Adin-tarte 

horren barruan nabarmentzen denez, 41 – 50 urteko adina duten pertsonen ehunekoa bikoiztu 

egin da 2005etik hona.   

 
21. grafikoa Tratu txarren arazoagatik BFAko aholkularitza juridikoko zerbitzuaren erabiltzaileak 
diren pertsonak, adinaren arabera, 2005-2008 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 
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1.2.2. Tokiko erakundeen mendeko baliabideak 
 
Datu orokorrak 

 
Etxeko tratu txarren eta sexu indarkeriaren biktimak diren emakumeen arretarako udal edo 

mankomunitateen titularitateko gizarte baliabideen sarearen barruan, zerbitzu juridikoak dira 

zabalduenak. 1. taulan ikus daitekeenez, 2008an Bizkaian dauden 9 mankomunitateetatik 6 eta 

20 udalerri dira auzi aurreko aholkularitza juridikoko zerbitzu baten titularrak. Zifra horiek ikusita, 

estaldura ematen zaie milioi erdi emakumeri baino gehiagori, hots, Bizkaiko Lurralde 

Historikoko emakumeen % 85,4ri; Zallako Udalak gestionaturiko baliabidearekin Enkarterrietako 

Mankomunitateko gainerako udalerrietako herritarrei zerbitzua ematen zaiela kontuan izanik, 

handiagoa da ehuneko hori, % 86,8koa hain zuzen. 

 

Baliabide juridikoak ezartzearen inguruko bilakaerak erakusten duenez, egonkortasuna dago 

horrelako zerbitzuetan denborari dagokionez, baita udalerrietan urtero egitura berriak agertzea 

ere. Hala, gehienek hainbat urtetako esperientzia bildu dute. 1982an Bilbok Bizkaiko udal 

titularitateko horietako lehen baliabidea abiarazi zuenetik, hainbat herritan ezarri dira antzekoak. 

Azken bost urteko bilakaera ikusita, aholkularitza juridikoko baliabideen sarea handitu egin zen 

Santurtzirekin 2004an; 2005ean Urduña eta Amorebieta-Etxanorekin; 2006an Abanto-Zierbena, 

Ortuella eta Durangoko Merinaldeko Mankomunitatearekin; eta 2008an Ugaorekin eta 

Trapagaranekin. 
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7. taula. Udalaren eta mankomunitatearen aholkularitza juridikoko baliabideak. Bizkaia. 2006-2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                              
10 Zerrendan sartzen dira, Gizarte zerbitzuen laguntzarako mankomunitateetan taldekatzen ez diren lurraldearen 
udalerriak, baita ere beste hoiek zeintzuk, nahiz eta mankomunitate batekoak izan, aholkulritza juridikoaren zerbitzu 
baten titulatu indibidualtzat agertzen diren (Zallako kasua). 
 

11 Enkarterrietako mankomunitatearen gainontzeko udalerriei estalpena emoten die.. 
12 Gizarte zerbitzuen laguntzarako udalerrien taldekatzea. 

 UDALERRIAK10 2006 2007 2008 
Abanto-Zierbena    
Ajangiz - - - 
Alonsotegi - - - 
Amorebieta-Etxano    
Arakaldo - - - 
Arrankudiaga - - - 
Arrigorriaga    
Balmaseda    
Barakaldo    
Basauri    
Bermeo    
Berriz - - - 
Bilbo    
Erandio - - - 
Ereño - - - 
Ermua    
Etxebarri    
Galdakao    
Gatika - - - 
Getxo    
Leioa    
Mallabia - - - 
Maruri - - - 
Muskiz    
Urduña    
Urtuella    
Orozko - - - 
Portugalete - - - 
Santurtzi    
Sestao - - - 
Ugao - -  
Trapaga - -  
Zalla11    
Zaratamo - - - 
Zeberio - - - 
Zierbena - - - 
 MANKOMUNITATEAK12  2006  2007  2008 

Arratia - - - 
Busturialdea      
Durangoaldea    
Enkartazioak - - - 
Lea-Artibai     
Lea-Ibarra     
Mungialde     
Uribe-kosta      
Txorierri   - - - 
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Zerbitzuen ezaugarriak 

 
Era askotako formulak daude zerbitzua emateko udalerrietan eta mankomunitateetan. 8. taulan 

puntu hori ikus daiteke, eta 2005etik hona kasu bakoitzean eskaintzen den arretako hileko 

orduen kopurua ageri da bertan. 

 
 

8. taula. Udalen eta mankomunitateen titularitateko aholkularitza juridikoko baliabideak irekitzeko 
hileko orduak. Bizkaia. 2005-2008. 

 
 UDALERRIAK 2005 2006 2007 2008 

Abanto-Zierb. 16 20 16 16 
Amorebieta-Etxano Eskariaren arabera Eskariaren arabera 8 8 
Arrigorriaga 16 14 16 16 
Balmaseda 16 16 16 12 
Barakaldo 32 32 32 32 
Basauri 80 136 144 144 
Bermeo 16 16 12 12 
Bilbo Eskariaren arabera 284 284 204 
Ermua 5 3 3 3 
Etxebarri 8 8 8 8 
Galdakao 28 14 14 11 
Getxo 6 6 20 8 
Leioa 14 20 12 16 
Muskiz 10 8 12 12 
Urduña 8 8 8 8 
Ortuella - 16 32 8 
Santurtzi Eskariaren arabera Eskariaren arabera 16 32 
Ugao ⁄ ⁄ ⁄ 4 
Trapaga ⁄ ⁄ ⁄ 9 
Zalla13 16 16 16 16 

MANKOMUNITATEAK 2005 2006 2007 2008 
Busturialdea 16 16 16 16 
Durangaldea - 28 28 28 
Lea-Artibai 36 40 40 40 
Lea-Ibarra 2 3 3 3 
Mungialdea 4 4 4 4 
Uribe-kosta 15 12 12 12 

 
Iturria: geuk eginikoa. BGIB. 

 

                                                 
13  Estaldura ematen die Enkarterrietako Mankomunitateko gainerako udalerriei. 
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Programen edukiari dagokionez, azterketan ikus daiteke antzekoa dela kasu guztietan. Hala, 

foru erakundeak zein tokiko erakundeek -udalerriak eta mankomunitateak- aholkularitza 

juridikoko zerbitzuak garatzen dituzte familiaren zuzenbidearen arloan, baita tratu txarretan 

edota sexu erasoetan ere. 

 
Erabiltzaileak 

 
Aholkularitza juridikoko zerbitzura jotzen duten emakumeen kopuru erreala -kontsumoa egiteko 

zioa edozein dela ere- ez da izaten udalerriko emakume guztien % 2tik gorakoa, 22. grafikoak 

erakusten duenez. Grafiko horretan, Muskiz, Arrigorriaga eta Balmaseda nabarmentzen dira 

ehunekorik altuena dutelako herriko emakumeei emandako zerbitzuan (% 2aren ingurukoa). 

 
22. grafikoa. Udalen eta mankomunitateen titularitateko aholkularitza juridikoko baliabideetan 
arreta jaso duten eta etxeko indarkeria edo sexu indarkeria jasan duten emakumeen kopurua 
udalerriko edo mankomunitateko emakume guztiekiko. Bizkaia. 2008. 
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Iturria: geuk eginikoa. BGIB. 
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Gero eta emakume gehiagok eskatzen du zerbitzu hori berau eskaintzen den udalerrietan eta 

mankomunitateetan. 

 

23. grafikoan, etxeko indarkerian edota sexu indarkerian arreta jaso duten emakumeen 

kopuruak denboran izan duen bilakaera agertzen da. 

 

 
23. grafikoa. Udalen eta mankomunitateen titularitateko aholkularitza juridikoko baliabideetan 
arreta jaso duten eta etxeko indarkeria edo sexu indarkeria jasan duten emakumeen kopuruaren 
bilakaera. Bizkaia. 2004-2008. 
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Iturria: geuk eginikoa. BGIB. 
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Herrietan zerbitzua erabiltzearen inguruko emaitzak banatuago aztertzeari dagokionez, 9. 

taulak datu zehatzak ematen ditu emakumeen etxeko tratu txarren eta sexu erasoen arloko 

baliabide hori erabiltzearen inguruan.  

 
9. taula. Udalen eta mankomunitateen titularitateko aholkularitza juridikoko baliabideetan arreta 
jaso duten eta etxeko indarkeria edo sexu indarkeria jasan duten emakumeen kopurua. Bizkaia. 
2004-2008. 

 
 

UDALERRIAK 2004 2005 2006 2007 2008 
Abanto-Zierbana - 0 5 5 7 
Amorebieta-Etxano - 1 8 4 5 
Arrigorriaga - 0 4 4 0 
Balmaseda 4 7 2 0 11 
Barakaldo 47 30 35 15 26 
Basauri 64 72 79 64 49 

Bermeo Ez dago 
eskuragarri 

12 4 3 6 

Bilbo 32 64 180 225 409 
Ermua 12 6 4 2 7 
Etxebarri 7 11 16 8 9 
Galdakao 3 1 15 17 8 
Getxo 6 9 4 2 5 
Leioa 6 12 9 25 23 
Muskiz 8 10 8 9 8 
Urduña - 3 4 6 2 
Ortuella - - 2 9 5 

Santurtzi 49 30 35 Ez dago 
eskuragarri 

15 

Ugao - - - - 0 
Trapaga - - - - 2 
Zalla14 6 6 4 4 4 
MANKOMUNIT. 2004 2005 2006 2007 2008 
Busturialdea - 16 9 16 14 
Durangoaldea - - 0 12 13 
Lea-Artibai 9 12 16 23 16 
Lea-Ibarra - 0 1 0 1 
Mungialdea 3 5 4 5 4 
Uribe-Kosta 3 3 10 12 5 
GUZTIRA 259 310 458 470 654 

 
Iturria: geuk eginikoa. BGIB. 

 
                                                 
14  Estaldura ematen die Enkarterrietako Mankomunitateko gainerako udalerriei. 
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1.3. ARRETA PSIKOLOGIKOA 
 
 
Tratu txarren ondorioz, biktimek hainbat arazo psikologiko dituzte hala nola trauma osteko 

estresaren gaitza, depresioa, autoestimu baxua, etab.  

 

Bizkaiko Lurralde Historikoan, Bizkaiko Foru Aldundiak familian esku hartzeko arreta 

psikologikoko programa bat ematen du tratu txarretan eta sexu erasoetan. Foru erakundearen 

Gizarte Ekintza Sailaren Arreta Psikologikoko Zerbitzu horrekin batera, badira arreta 

psikologikoko baliabideak Bizkaiko udaletan eta mankomunitateetan ere, baina gehienak 

zerbitzu orokorrak dira eta ez daude bideratuta espezifikoki tratu txarren edo sexu erasoen 

biktimentzat.  

 
Udal eta mankomunitateen titularitateko programa horietan, zaila da erakundeen arteko 

konparazioak eta baliabide batzuen eta besteen arteko korrelazioak ezartzea, baita denbora-

serien azterketan ere. Besteak beste, datuen jatorriaren aniztasunak horiek bateratzeko 

zailtasunak dakartza berekin. Batzuetan, elkarren kontrako irizpideak erabiltzen dira 

informazioa batzean, zerbitzurik gehienak ez dira espezializatuak aztergai dugun arloan, baizik 

eta hainbat arazo eta gaitz psikologiko tratatzera bideratuta daude. Hori dela-eta, datuak 

zenbatzeko ezarritako kategoriak ez dira izaten homogeneoak beti. Ezaugarri horiek guztiek 

nolabait kontuz jokatzera garamatzate lorturiko datuak baloratzean eta horien gaineko 

ondorioak aurreratzean.  
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1.3.1. Bizkaiko Foru Aldundiaren mendeko baliabideak 
 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak familian esku hartzeko psikologiako arreta zerbitzua ematen du tratu 

txarren eta sexu erasoen kasuetan eta haustura baten prozesuaren ondoriozko arazo 

psikologikoetan. Hainbat programatan garatzen da zerbitzua estali beharreko taldeen eta 

arazoen arabera: 
 

• Familiako indarkeriarako eta sexu erasoen biktima helduentzako programa kliniko bat 

du: etxeko indarkeriaren edota sexu erasoen biktimek dituzten ondorio psikologikoak 

gainditzeko helburua du; bestalde, tratu txarrak edota sexu erasoak ematen dituzten 

pertsonentzako esku-hartze espezifikoa eman nahi da, euren inpultsuak kontrolatzeko 

helburu nagusiarekin (besteak beste) jokabide horiek desagerrarazte aldera. 

• Familia barruko eta kanpoko sexu erasoen edota tratu txarren biktimak diren 

adingabeentzako programa klinikoa: programaren xedea katarsi emozionala lortzea da, 

baita birrebaluazio kognitiboa eta egoerari aurre egiteko estrategia espezifikoak ematea 

ere, jasandako ondorio psikologikoak gainditzeari begira. 
 

Zerbitzu osoan, urtetik urtera egiten du gora tratamenduan diren kasuen kopuruak, eta 

nolabaiteko egonkortasunari eusten zaio kasu berrien ekarpenean. 2008an, guztira 891 

pertsonak jaso dute arreta, eta horietatik erdiak baino pixka bat gehiagok, % 51,7k (461) hasi 

du tratamendua urte horretan. Horietatik % 77,9 emakumezkoak ziren. 
 

24. grafikoa: BFAko Arreta Psikologikoko Zerbitzuan arreta jaso duten pertsonak, 2005-2008 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila.  
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1.3.1.1. Familiako indarkeria eta sexu erasoetako biktimentzako programa 
klinikoa  
 
 
A. Biktimentzako arreta 
 
Familiako indarkeria 

 
Tratamenduaren xedea da etxeko indarkeriaren biktima helduek dituzten ondorio psikologikoak 

gainditzea; izan ere, gehienetan kronikoak eta larriak izaten dira. 

 
Zerbitzuaren datu orokorrekin bat etorriz, goranzko etenik gabeko joera du programak arreta 

jasotzen duten eta etxeko indarkeriaren biktimak diren pertsonen kopuruan; izan ere, kasuen % 

98a emakumezkoak dira.  
 
 
25. grafikoa: BFAko arreta psikologikoko zerbitzuan arreta jaso duten eta etxeko indarkeriaren 
biktimak diren pertsona helduak, sexuaren arabera, 2005-2008 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 
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10. taula. BFAko arreta psikologikoko zerbitzuan etxeko indarkeriaren emakume biktimen aldaketa, 
2005-2008. 

 
  2005  2006  2007  2008 

Emakumeen kop.  534 596 607 646 
2005ekiko aldaketaren %  -  % 12 % 14  % 21 

 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila.  

 

2005etik 2008ra, % 21 egin du gora etxeko indarkeriagatik arreta jaso duten emakumeen 

kopuruak. 2005ean 534 emakume zeuden tratamenduan, eta azken urtean, berriz, 646 

emakumek jaso dute terapia programan: 314 lehen aldiz joan ziren kontsultara 2008an, eta 

332k aurreko urteetan hasitako esku-hartzearekin jarraitzen zuten, zeren eta esku-hartzearen 

iraupena hiruzpalau hilabetekoa baita gutxi gorabehera eta urtebeteko jarraipen aldia du. 

Epealdi horretan, kontrol saioak programatzen dira. 

 
Programako indarkeriaren biktimak diren emakumeen kasu berrien bilakaerari erreparatzen 

badiegu bereziki, hori ere goranzkoa izan dela ikusiko dugu eta urtetik urtera ondoz ondoko 

igoerak izan ditu; hala, igoera hori % 16koa da 2008an 2004ko datuekiko. Urtero, etxeko 

indarkeriaren biktimak izan diren 314 emakume hasi dira tratamendu psikologikoa hartzen 

programan batez beste. 

 
11. taula. BFAko arreta psikologikoko zerbitzuan etxeko indarkeriaren (kasu berriak) biktimak diren 
emakumeen aldaketa. 2004-2008.  

 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Emakumeen kop. (kasu 
berriak) 270 337 329 325 314 
2004arekiko aldaketaren 
% 

- % 24,8 % 21,8 % 20 % 16 

 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 

Azken hirurteko datuen arabera, programako tratamenduan hasten diren eta famili eremuan 

tratu txarrak dituzten emakumeen % 88 dira bikotekidearen edo bikotekide ohiaren tratu txarrak 

jasaten dituztenak (gainerako kasuetan beste ahaide erlaziokoei dagozkie: gurasoak, seme-

alabak, etab.). Era berean, arazo horrekin programan arreta jaso duten ia pertsona guztiak 

emakumezkoak dira; adibide gisa, 2008an tratamendu psikologikoan hasi ziren bikotekidearen 

tratu txarrak jasan zituzten 273 emakume, baina 3 gizon besterik ez. Proportzioa antzekoa da 

aurreko urteetan. 
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26. grafikoa: Bikotekidearen erasoa jaso duten eta BFAko arreta psikologikoko zerbitzuan hartu 
diren etxeko indarkeriako biktimak, sexuaren arabera (kasu berriak), 2006-2008 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 
 
Sexu erasoak 

 
Tratamenduaren xedea da sexu erasoen biktima helduek dituzten ondorio psikologikoak 

gainditzea (trauma ondoko estresa eta horrekin lotutako sintoma psikopatologikoak).  

 
2004-2008ko epealdian, arreta jaso duten biktima guztiak emakumezkoak izan dira (gizon 

baten kasua besterik ez da jasota utzi), eta bi urte horien artean bikoiztu egin da programan 

arreta jaso duten biktimen kopurua: 2004. urtean 23 emakume zeuden tratamenduan, eta 

azken urtean 45 emakumek jarraitu dute terapia; 25 lehen aldiz joan ziren kontsultara 2008an, 

eta 20k aurreko urteetan hasitako esku-hartzearekin jarraitzen dute, zeren eta esku-hartzeak bi 

hilabete eta hiru hilabete bitarteko iraupena baitu -erasoa berria izatearen arabera-, eta 

urtebeteko jarraipen aldia du. 
 
12. taula. Sexu erasoen biktima helduak BFAko arreta psikologikoko programan, 2004-2008. 
 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Hartutako kasuak guztira 23 35 35 35 45 
Emakumeen % 100 100 100 98 100 

 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik egina. Gizarte Ekintza Saila. 
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batez beste, sexu erasoen biktimak diren 21 emakume hasi dira tratamendu psikologikoko 

programan. 

 
 
27. grafikoa: BFAko arreta psikologikoko zerbitzuan arreta jaso duten sexu erasoen biktima 
helduak sexuaren arabera (kasu berriak), 2004-2008 
 

 
 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 
Zeharkako biktimak 
 

Biktimekiko esku-hartze psikologikoaren barruan, zeharkako biktimei ere ematen zaie arreta: 

biktimarekin bizi edota harreman zuzenak dituzten pertsonak; izan ere, biktimaren pertzepzioak 

eragin emozional handia du haiengan.  

 

2008an zeharkako 35 biktimari eman zitzaien arreta; horietatik, 22 (% 62,9) urte horretan hasi 

ziren tratamenduarekin eta gehienbat emakumeak dira (% 77,3).  
 
13. taula. BFAko arreta psikologikoaren programa. Arreta jaso duten zeharkako biktimak sexuaren 
arabera. 2007-2008. 
 
 
 2007 2008 
Zeharkako biktimak GUZT. Emak. Gizon. GUZT. Emak. Gizon. 
Arreta jaso dutenak, guztira 24 23 1 35 29 6 
Kasu berriak (urte horretan 
hasitakoak) 

11 11 0 22 17 5 

 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 
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B. Erasotzaileentzako arreta 

 
Erasotzaileekin eginiko esku-hartzeak osatu egiten du tratu txarren biktimak diren emakumeen 

arreta psikologikorako programa, eta aintzindaria da Espainiako estatuan. Emakumeen 

ongizate psikologikoa ziurtatu nahi du, bai erasotzailearekin bizi izaten jarraitzen dutelako, bai 

bikotea banantzen bada erasotzaileak etorkizunean tratu bera beste emakume bati eman ez 

diezaion, baita tratua seme-alabengana ere iritsi ez dadin. Programak bost hileko iraupena du 

gutxi gorabehera, eta urte betez jarraipen zorrotza egiten da. 

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Arreta Psikologikoko Zerbitzuak garatzen dituen gainerako 

programetan bezala, gora egin du programa horretan tratamendu psikologikoa jasotzen duten 

pertsonen kopuruak; izan ere, 2004an 51 pertsona ziren eta 2008an, berriz, 68, hots, % 33,3ko 

igoera. Azterturiko epealdian batez beste, 54 pertsonak jaso dute arreta urtean.  
 
14. taula. BFAko arreta psikologikoko programa. Arreta jaso duten pertsonak sexuaren arabera. 
2004-2008. 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Kasu berriak 37 29 42 41 49 
Aurreko kasuak 14 15 13 15 19 
Arreta jaso dutenak 51 44 55 56 68 
 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 
 

Terapian 2008an hasitako pertsonen datuak erreferentziatzat hartuta, gehienbat bikotekideari 

edo neska-lagunari (% 93,5) tratu txarrak eman dizkioten gizonezkoak dira (% 93,8). Urtero 

tratamenduan hasten diren gizonezkoen kopuruaren igoera % 27,8koa izan da 2004 (36 kasu) 

eta 2008 (46 kasu) bitartean.  
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28. grafikoa: BFAko arreta psikologikoko zerbitzuan arreta jaso duten erasotzaileak sexuaren 
arabera (kasu berriak), 2004-2008 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 

 
 
1.3.1.2. Familian barruko eta kanpoko tratu txarren edota sexu erasoen 
biktimak diren adingabeentzako programa klinikoa 
 
Programaren xedea katarsi emozionala lortzea da, baita birrebaluazio kognitiboa eta egoerari 

aurre egiteko estrategia espezifikoak ematea ere, jasandako ondorio psikologikoak gainditzeari 

begira. 

 

Programan arreta jaso duten eta tratu txarren edota sexu erasoen biktimak diren adingabeen 

kopuruak nabarmen egin du gora eta etengabe 2004 eta 2008 bitartean, eta 2004an 25 kasu 

hartu baziren, 2008an 83 kasu izan ziren, hots, hirukoitza baino gehiago (58 kasu gehiago).  
 
15. taula. BFAko arreta psikologikoko arretaren programa. Arreta jaso duten adingabe guztiak. 
Sexuaren araberako banaketa. 2004-2008. 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Mutikoak guztira 11 14 26 21 28 
Neskatilak guztira 14 22 34 39 55 
Adingabeak guztira 25 36 60 60 83 

 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila.  
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Tratamenduan diren adingabeen zati handi bat kasu berriei dagokie urtero, eta hurrengo 

grafikoan agertzen denez, bikoiztu egin da azterturiko epealdian: 2004an 21 adingabek hasi 

zuten terapia eta 2008an 44 hasi ziren arazoa gainditzeko tratamenduan. Epealdian, batez 

beste, 34 adingabe hasten dira tratamenduan urtero. 

  
29. grafikoa: Tratu txarren edota sexu erasoen biktimak diren adingabeak BFAKo Arreta 
Psikologikoko Zerbitzuan (kasu berriak), 2004-2008 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila.   
 
 
16. taula. BFAko Arreta psikologikoko zerbitzuan tratu txarren edota sexu erasoen (kasu berriak) 
biktima adingabeen aldaketa. 2004-2008. 
 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Adingabeen kop. 
(Kasu berriak) 21 26 42 36 44 
2004arekiko 
aldaketaren % 

- 23,8 100 71,4 109,5 

 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren datuetatik eginikoa. Gizarte Ekintza Saila. 
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1.3.2. Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrien eta mankomunitateen 
arreta psikologikoko baliabideak 

 
Datu orokorrak 

 
Bizkaian, tratu txarren edo sexu erasoen biktimak diren emakumeen arreta psikologikoko 

programaz gain (Foru Aldundiaren mendekoa), zenbait udalerritan euren arreta psikologikoko 

zerbitzuak dituzte. Aurreko orrialdeetan adierazi denez, kasurik gehienetan espezializatu 

gabeko zerbitzuak dira, herritar guztientzat eta ez espezifikoki biktimentzat. Hori dela-eta, 

edukia ez dago oso bateratuta.   

 

Programa horien bilakaerari dagokionez, Bilbon izan ezik 15  -1982an hasi zen bertan arreta 

psikologikoa-, tokiko gainerako erakundeek gerora abiarazi zituzten programok. Antzeko 

zerbitzua eskaini zuen bigarren udalerria Leioa (1985) izan zen eta gero Galdakao (2000) eta 

Mungialdeko Partzuergoa (2000). Tratu txarren eta sexu erasoen biktimak diren emakumeen 

arreta hobetzeko erakunde arteko akordioa 2001ean sinatu zenetik, Bizkaiko beste bederatzi 

udal erakundek eta mankomunitate batek ezarri zuten euren zerbitzu-karteran arreta 

psikologikoa. Erakundeon artean, Gernikako (2001) eta Zallako (2003) Udalak daude; izan ere, 

jardunean, Busturialdeko Mankomunitateko eta Enkarterrietako Mankomunitateko gainerako 

udalerrietako emakumeen arreta hartzen dute beren gain. Beraz, biztanleriaren estaldurak 

hazkunde erantsia du.  

 

6. taulan ikus daitekeenez, 2008an 13 udalerrik eta 2 mankomunitatek zuten arreta 

psikologikoko zerbitzua. Zifra horiek ikusita, zerbitzuak 266.715 emakumerentzako estaldura du 

guztira, hots, Bizkaiko Lurralde Historikoko emakume guztien % 45rentzat. Busturialdeko eta 

Enkarterrietako Mankomunitatea osatzen duen biztanleriaren guztizko kopurua kontuan hartuz 

gero, Bizkaiko emakumeen % 49rentzako estaldura dago programa horien bidez.  

 

Bestalde, arreta psikologikoko foru programa betetzean ondoz ondoko hainbat handitze izan 

dira azken urteetan, besteak beste eskariaren igoera orokorragatik. Hori dela-eta, gora egin du 

arreta orduen kopuruak eta handiagoa izan da deszentralizazioa (2006) Lea-Artibaiko 

Mankomunitatearen arlora. Hala, sartzeko erraztasun handiagoa dute eskualdeko 

erabiltzaileek.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Gaur egun, Bilbon tratu txarren biktimak diren emakumeak, arreta psikologikoa behar badute, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren arreta psikologikoko programara bideratzen dira. Hala ere, Emakumearen Udal Zerbitzuak hitzarmen bat 
du modulu psikosozialekin biktimei zerbitzua emateko itxaroteko zerrenda balego. 
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17. taula. Udal eta Mankomunitateen Titularitateko Arreta Psikologikoko baliabideak. Bizkaia. 2006-2008. 
 

 UDALERRIAK16 2006 2007 2008 
Abanto-Zierb. - - - 
Ajangiz - - - 
Alonsotegi - - - 
Amorebieta-Etxano    
Arakaldo - - - 
Arrankudiaga - - - 
Arrigorriaga - - - 
Balmaseda - - - 
Barakaldo    
Basauri    
Bermeo - - - 
Berriz - - - 
Bilbo (17) (17) (17) 

Erandio - - - 
Ereño - - - 
Ermua    
Etxebarri - - - 
Galdakao    
Gatika - - - 
Gernika-Lumo18    
Getxo    
Leioa    
Mallabia - - - 
Maruri - - - 
Muskiz    
Urduña -   
Ortuella - - - 
Orozko - - - 
Portugalete    
Santurtzi    
Sestao - - - 
Ugao - - - 
Trapaga - - - 
Zalla19    
Zaratamo - - - 
Zeberio - - - 
Zierbena - - - 
 MANKOMUNITATEAK  2006  2007  2008 
Arratiako Mank. - - - 
Busturialdeko Mank. - - - 
Durangoko Merinaldearen Mank.    
Enarterrietako Mank. - - - 
Lea-Artibaiko Mank. - - - 
Lea-Ibarrako Mank. - - - 
Mungialdeko Mank.    
Uribe-kostako Mank. - - - 
Txorierri - - - 

                                                 
16 Zerrendan, gizarte zerbitzuak emateko mankomunitateetan biltzen ez diren Bizkaiko udalerriak agertzen dira, baita 
mankomunitate batekoak izan arren arreta psikologikoko baliabide baten banako titularrak direnak ere (Zallan eta 
Gernika-Lumon).  
17 Bilboko Udalak BFAko Arreta Psikologikoko programa bideratzen ditu tratu txarren edota sexu erasoen arreta 
psikologikoko kasuak, eta soilik Udalak kasu horietan arreta azkarra emateri kez duenean bideratuko lituzke modulu 
psikosozieletara, haiekin hitzarmena baitute.  
18 Busturialdeko Mankomunitateko gainerako udalerriei ematen die estaldura 
19 Enkarterrietako Mankomunitateko gainerako udalerriei ematen die estaldura. 
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Erabiltzaileak 
 

Zerbitzu hau eskatzen duen emakumeen kopuruak egonkor eusten dio zerbitzua eskaintzen 

den udalerrietan eta mankomunitateetan. 30. grafikoan, etxeko indarkeriaren edota sexu 

erasoen arazoak dituzten eta tokiko erakundeen programa horietan arreta jaso duten 

emakumeen kopuruak denboran izan duen bilakaera ageri da. Kasuen guztizko kopuruan, 

kontsultara arazo horiengatik doazenak sartu dira, edo beste arrazoi batzuk direla-eta hasitako 

tratamenduan antzemandako arazoa dutenak.  

 
 

30. grafikoa. Udal eta mankomunitateen titularitateko arreta psikologikoko baliabideetan hartu 
diren eta etxeko indarkeriaren edota sexu erasoen biktimak diren emakumeen kopuruaren 
bilakaera. Bizkaia. 2004-2008. 
 

 
 

Iturria: geuk eginikoa. BGIB. 

0

50

100

150

200

250

300

Indarkeria jaso duten emak. 131 139 246 261 270

2004 2005 2006 2007 2008



_______________________________________________ 

Bizkaiko Lurralde Historikoko genero-indarkerian emandako arretaren zifrak 2008. 
2004-2008ko konparaziozko azterketa 

46

 
18. taulan, udal edo mankomunitateen titularitateko zerbitzuetan eginiko arreta psikologikoaren 

bolumenaren emaitza ikus daiteke, herrien arabera banatua. 
 
18. taula. Udal eta mankomunitateen titularitateko arreta psikologikoko baliabideetan hartu diren 
eta etxeko indarkeriaren edota sexu erasoen arazoak dituzten emakumeen kopurua. Bizkaia. 2004-
2008. 
 

UDALERRIAK/MANK. 2004 2005 2006 2007 2008 
Amorebieta-Etxano - 20 52 13 5 

Barakaldo - 21 30 28 73 

Basauri 20 26 22 26 13 

Ermua 12 7 12 14 13 

Galdakao 33 21 34 34 28 

Gernika-Lumo20  22 7 7 11 

Getxo 31 1 21 23 26 

Leioa 7 4 6 5 13 

Muskiz 4 0 1 1 0 

Urduña - 0 - 3 0 

Portugalete - 2 12 14 7 

Santurtzi - 0 36 52 37 

Zalla21 11 5 1 15 9 

Durangoko Merinaldearen 
Mank. 

- - 6 17 31 

Mungialdeko partzuergoa 13 10 6 9 4 

GUZTIRA 131 139 246 261 270 
 

Iturria: geuk eginikoa. BGIB. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20  Estaldura ematen die Busturialdeko Mankomunitateko gainerako udalerriei 
21  Estaldura ematen die Enkarterrietako Mankomunitateko gainerako udalerriei 
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1.4 ETXEAN GERTATZEN DEN EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIAN ESPEZIALIZATUTAKO FAMILIETAKO 
ESKU-HARTZEA  
 

Bizkaiko Foru Aldundiak etxean gertatzen den emakumeen aurkako indarkerian 

espezializatutako familietan esku hartzeko programa dauka, erasotzailea bizi den etxebizitzan 

dauden edo bertara bueltatzen diren eta indarkeriaren biktima diren emakumeei, baita familia 

horietan bizi diren adingabeei, laguntza psikologiko eta soziala eskaintzen diena. Programak 

gerta litezkeen krisi-egoerei aurre egitea ahalbidetzen du eta zuzenduriko pertsonei trebetasun 

eta baliabideak ematen dizkie, egoerarentzako irtenbide egokia lortzeko asmoz. 

 

Programaren onuradun izan daitezke: 

 
- Tratu txarren biktima diren emakumeak, beren kargura adingabeak dituztenak zein ez, 

harrera-zentro batean sartu ondoren, erasotzailea dagoen familiaren etxera bueltatzen 

direnak.  

- Tratu txarren biktima diren emakumeak edota beren kargura dauden adingabeak, 

erasotzailearekin bizi eta salaketa jarri ez dutenak.  

- Behin eta berriz salaketak jarri eta kendu ondoren, ezkontegoitzara bueltatu diren 

emakumeak, adingabeak dituztenak zein ez. 

- Tratu txarren biktima diren emakumeak, beren kargura adingabeak dituztenak zein ez, 

erasotzailearekin bizi ez diren arren, harekin bizikidetza berriz hasteko arrisku handia 

dagoela antzematen denean; tratu txarren aurreko egoerara bueltatuz, beraz. 

 

Programa 2006ko maiatzean abiarazi zen; beraz, urte horri dagozkion zifrak jarduera-seihileko 

bakar bati dagozkio.  

31. Grafikoa: Etxean gertatzen den emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako familietan 

esku hartzeko BFAren programan arreta eman zaien pertsonak, 2006-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko datuak oinarri hartuta egina. Gizartekintza Saila. 
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Urte horretan esku hartzea egin zen Lurraldeko hainbat udalerritako 36 emakumerekin, beren 

kargura 21 adingabe zituztelarik. Logikoa den legez, 2007an eta 2008an, datuek kasu-bolumen 

handiagoa erakusten dute, ia ehunetik gertu. Bi aldi horiek ia maila berdintsuak dituzte 

programaren baitan arreta jasotzen duten emakumeen zein beren kargura dituzten adingabeen 

kopuruan.  

 

Programak ibilbide oso laburra izatearen ikuspuntutik, ezberdintasunak daude urtero erabiltzaile 

berriak sartzean; eta 2007an arreta eman zaien 56 emakumeren guztizkotik urte horretan esku 

hartzea 25ekin (erabiltzaileen guztizkotik %44,6) hasi zen. 2008an, aldiz, kasu berrien 

portzentajea erabiltzaileen guztizkoaren herenera jaitsi da (%33,9a ordezkatzen duten 19 

emakume). 

2008an arreta eman zitzaien emakumeen %59k seme-alabak zituzten beren kargura, kasu 

gehienetan adingabeak (%69). Adingabeen kopurua 40koa (19 neska eta 21 mutil) zen eta 

kasu guztiekin egin zen esku hartzea, zuzena edo zeharkakoa: zuzeneko esku hartze 

prozesuan guztira 11 adingaberi (6 mutil eta 5 neska) eman zitzaien arreta; eta zeharkako esku 

hartzea 29 adingaberi (16 neska eta 13 mutil) zuzendu zitzaion. 

 

32. Grafikoa: Etxean gertatzen den emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako familietan 

esku hartzeko BFAren programan arreta eman zaien emakumeen portzentaje-banaketa, kargura 

dituzten seme-alaben arabera. 2008. 

 

A. Arreta eman zaien emakumeen guztizkoaren 

aldean (Kop.=56) 
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B. Seme-alabak dituzten emakumeen guztizkoaren 

aldean (Kop.=33) 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko datuak oinarri hartuta egina. Gizartekintza Saila. 
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Nazionalitateari dagokionez, ikusitako epealdian, 2006tik 2008ra bitartekoan, nazionalitate 

atzerritarra duten emakumeen pisuan jaitsiera gertatu da programaren erabiltzaileen 

guztizkoan: 2006an arreta eman zitzaien 10 emakume atzerritarrek urte horretako emakume 

erabiltzaileen guztizkoaren %27,8 ordezkatzen zuten; 2008an arreta jaso duten 9ak %16,1 izan 

dira.  

 

 
33. Grafikoa: Etxean gertatzen den emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako familietan 
esku hartzeko BFAren programan arreta eman zaien emakumeen portzentaje-banaketa, 
nazionalitatearen arabera. 2006-2008. 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko datuak oinarri hartuta egina. Gizartekintza Saila. 
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Esku hartzea egiten den emakumeen adinari dagokionez, bataz bestekoa 2008an 48 urtekoa 

izan da. 50 eta 64 urteen arteko bitartea ugariena izan da, arreta eman zaien emakumeen 

%37,5 (21 erabiltzaile) bilduz. Kopuru horrek, 65 urte eta gehiagokoen multzoak ordezkatzen 

duen %10,7ari gehituz, 50 urtetik gorako emakumeen %48,2ko portzentajea eskaintzen du 

programan arreta eman zaien erabiltzaileen artean. Gainerako portzentajea, erabiltzaileen erdia 

baino zertxobait gehiago, 30 eta 39 urte bitarteko (%21), 40 eta 49 urte bitarteko (%18) eta 18 

eta 29 urte bitarteko (%12,5) segmentuen artean banatzen da. 

 
34. Grafikoa: Etxean gertatzen den emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako familietan 
esku hartzeko BFAren programan arreta eman zaien emakumeak, adinaren arabera. 2008. 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko datuak oinarri hartuta egina. Gizartekintza Saila. 
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1.5 FAMILIEN ELKARGUNEA 
 

 
Familien Elkargunea honakoa da: “diziplina anitzeko talde tekniko baten laguntzaz eta 

segurtasun eta ongizaterako berme osoarekin, krisi egoeran dauden edo, egoera horretan egon 

gabe ere, jarraipen eta gizarte- edo hezkuntza-laguntza izaerarekin zerbitzua behar duten 

familia bateko kideen arteko topaketa gertatzen den gune neutral eta egokia da; edonola ere, 

haren erabilera epailearen ebazpenaz erabakitzen da”22.  

 
Bizkaiko Foru Aldundiak 2002az geroztik Familien Elkarguneko Zerbitzua dauka (banantze-

prozesuan zehar eta ondoren seme-alaba adingabeen eta aita eta amaren artean harremana 

mantentzeko gatazka edo zailtasuna duten familiei zuzendurikoa); eta 2007az geroztik Arreta 

Espezializatuko Familien Elkarguneko Zerbitzua (adingabe edo nerabearen eta bere guraso, 

senide edo hurbileko pertsonen arteko bisitak garatzera zuzendurikoa, Administrazioak 

adingabearengan tutoretza-eginkizuna burutzen duenean). 

 

Zerbitzu horietatik lehenengoan arreta emandako kasuen artean beren kargura seme-alaba 

adingabeak dituzten tratu txarren biktima diren emakumeena dago, erasotzailearengandik 

urruntzeko neurria (era berean horri adingabeei bisitak egiteko araubidea emanez) ebatzi duen 

babes-agindua dutenena. 

 

Etxeko indarkeriaren biktimak Babesteko Agindua arautzen duen Legea onartu zenetik23, eta 

ondorioz emandako Aginduak hazi zirenetik, foru erakundeko Familien Elkargunean kasu horiei 

emandako arretak hazkunde nabarmena izan du 2004 eta 2008 artean eta epailearen aginduz 

ebatzitako bisita-araubidea burutzeko azken urte honetan zerbitzu hori erabili duten babes-

aginduak dituzten emakumeen kopurua bederatzi aldiz biderkatu da. 

                                                 
22 Uztailaren 1eko 124/2008 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko familia 
elkarguneak arautzen dituena (EHAA, 08/08/07). 
23 Uztailaren 31ko 27/2003 Legea, etxeko indarkeriaren biktimak Babesteko Agindua arautzen duena (EAO, 
2003/08/01). 
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35. Grafikoa: BFAko FEko erabiltzaileak, babes-agindua dutenak, 2004-2008. 
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko datuak oinarri hartuta egina. Gizartekintza Saila. 

 
Genero-indarkeria egoeretan biktima babesteko agindua indarrean, edo izapidetze-bidean, 

dagoen familietako haur eta nerabeen kopurua 2008an 187 kasukoa izan da, foru erakundeko 

FEra joaten diren adingabeen ia %40 –477 guztira-; 2004an, aldiz, %10a gutxirekin gainditzen 

dute.   

 
 
36. Grafikoa: BFAko FEko adingabeen, Babes-agindua duten familien eta gainerakoen portzentaje-
banaketa, 2004-2008. 

 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko datuak oinarri hartuta egina. Gizartekintza Saila. 
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Datu horiek bat datoz Portugaleteko Udalak kudeatzen duen FEak –2002. urtean abiarazitakoa- 

aurkezten dituenekin. 2008. urtean zerbitzu honetan arreta jaso zuten adingabeen guztizkotik 

21 izan ziren Babes-agindua zuten emakumeen seme-alabak, 16 emakume horiek emakume 

erabiltzaileen %40 ordezkatu zutelarik. 

 
 
 
19. Taula. Babes-agindua duten Portugaleteko Udalaren FEko erabiltzaileak 
 

PORTUGALETEKO UDALAREN FAMILIEN ELKARGUNEA 
Babes-aginduak dituzten familiak 2006  2007  2008  

Emakume kop.    21 13 16

      guztizkoaren %  %46 %44 %40

Adingabe kop.     26 12 21
 

Iturria: Portugaleteko Udala  Saila Gizarte Ongizatea. 
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1.6 ETXEBIZITZA 
 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako etxebizitza 

babestuaren inguruan Jarduteko Plana Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuaren 2006ko 

urriaren 4ko Aginduan agertzen da, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako 

etxebizitza gaietan Ekintza Positiboko neurriei buruzkoan. Agindu horren bitartez honako neurri 

hauek ezarri dira: 

 
- Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei Etxebizitza Hutsaren Programako 

etxebizitza bat zuzenean esleitzea, alokairu-araubidean.  

- Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko 

prozeduretan sartzea alokairu-araubidean, beren kargura seme-alaba adingabeak dituzten  

guraso bakarreko unitateen kupoaren barruan. 

 
Horietako lehen neurriari dagokionez, 2008an EAE osoan genero-indarkeriaren biktima diren 

emakumeentzako alokairuko etxebizitzak zuzenean esleitzeko 21 eskabide erregistratu ziren. 

Horietatik 13 (%62) Bizkaitik zetozen; beraz, 2007an baino 8 kasu gehiago izan ziren. 

 
37. Grafikoa. Alokairuko etxebizitza zuzenean esleitzeko salbuespenari buruzko Aginduen 
eskabideen kop.  Bizkaia, 2007-2008. 
 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako datuak oinarri hartuta egina. Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila. 
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Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak emandako estatistikek, 2008an jasotako eskabideei 

buruzkoek, horietatik 16k (9 Bizkaikoak) aldeko erantzuna jaso zutela erakusten dute, bost 

kasutan ukapenak gertatu zirelarik beharrezkoak ziren baldintzak ez betetzeagatik. Alegia, 

eskaeraren erabateko estalduraz –beharrizan adierazi eta egiaztatu gisa ulertuta- hitz egin 

daiteke, baldintzak betetzen zituzten alokairuko etxebizitza zuzenean esleitzeko eskaera 

guztiak eman baitziren.   

 
Bigarren neurriari –berariazko kupoan sartzea- dagokionez, 2008an Bizkaian Etxebiden –Babes 

Publikoko Etxebizitzak Esleitzeko Euskal Zerbitzua- izena emandako 11 eskatzaileri eman 

zitzaien genero-indarkeriaren biktima izaera eta, ondorioz, zozketetan parte hartzerakoan beren 

kargura seme-alaba adingabeak dituzten senide bakarreko unitateen kupoan sartu ziren24. 

Berariazko kupo batean sartzeak ez du bermatzen etxebizitza bat eskuratzea; aitzitik, 

etxebizitza bat eskuratzeko zozketan gainerako parte hartzaileei dagokienez aukerak hobetzen 

ditu soilik.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Inguruabar oso partikularrengatik kaltetu edo markaturiko kolektibo jakin batzuei laguntzeko asmoz, Eusko 
Jaurlaritzak sustapen bakoitzean etxebizitza kopuru jakin bat gordetzen du, kasu bakoitzean finkatu eta zehazten 
direnak. Genero-indarkeriaren biktimak beren kargura seme-alaba adingabeak dituzten guraso bakarreko unitateen 
kupoan -alokairu-araubidean sartzeko aukera izateko jasotzen dena- sartzen dira.  
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1.7 TELEFONO BIDEZKO ARRETA 
 
2006. urtearen hasieran, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak etxeko 

tratu txarren edota sexu-erasoen biktima diren emakumeentzako Telefono bidezko Arreta 

Zerbitzua (900 840 111) abiarazi zuen. Zerbitzu hori erkidego-mailakoa eta doanekoa da eta 

zerbitzua 24 orduetan eskainiko da.  

 

Etxeko tratu txarren edota sexu-erasoen biktima diren emakume, biktimei laguntzeko senide eta 

hurbileko pertsonei zuzendurik dago, baita komunitateko baliabideen profesionalei ere. 

Zerbitzuak honako helburu orokor hauek ditu:  

 

- Zerbitzuaren destinatarioei emozioak eustea eta arreta eta laguntzako prozesuak 

kudeatzea erraztuko duen entzute aktiboa ematea. 
- Esku hartze prozesuetan banaka informatu eta aholkuak ematea.  

- Etxean tratu txarrak edo sexu-erasoak jasan dituzten biktimak beren beharrizanen eta 

eskaeren arabera dagozkion arreta- eta laguntza-zerbitzuekin harremanetan jartzea. 

- Arretako komunitateko dispositibo eta baliabide publiko eta pribatuen profesionalei 

laguntzea. 
- Esku hartzeari buruzko informazioa kudeatzea, etxeko tratu txarren edo sexu-erasoen 

biktima direnen egoera ezagutzea hobetzeko asmoz. 

 

Zerbitzuan jasotako deien kopuruan gertaturiko hazkundea iraunkorra izan da abiarazi zenetik. 

 
38. Grafikoa: Etxeko tratu txarren edota sexu-erasoen biktima diren emakumeei Arreta Telefonikoa 
emateko Zerbitzura Bizkaitik jasotako dei bereizleen25 kop., 2006-2008. 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako datuak oinarri hartuta egina. Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila. 
 
                                                 
25 Emakumeen aurkako indarkeriarekin loturikoak soilik. 
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Joera hori izaki, aurreko grafikoan azken urtean gertaturiko aurreratze nabarmenena ikusten da 

(hazkundea %50,1ekoa da), eta hori, oro har, biztanleek baliabide horren existentziaren 

inguruko ezagutza handiagoaren baitan uler daiteke. Zerbitzua abiarazi zenetik, 3.900 dei egin 

dira eta horien ia erdiak (%47) 2008. urteari dagozkie. 

 

 Ez da ahaztu behar 2008ko otsailean lankidetza-hitzarmena sinatu zela Estatuko 

Administrazio Orokorraren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren artean26. Horri jarraiki, EAEtik 

016ra (genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei informazioa eta aholkularitza emateko 

telefono bidezko Zerbitzua emateko zenbakia, estatu mailakoa dena) egiten diren genero-

indarkeriarekin loturiko jasotako deiak erkidegoko Zerbitzura automatikoki eratortzea bermatzen 

da27. Beste alderdi batzuen artean, hitzarmenak erkidegoko zerbitzua EAEn burutuko diren 

kanpainetan hedatzea ere jasotzen du, 016 telefono bidezko zerbitzuarekin batera 900 840 111 

telefono-zerbitzua agerraraziz. Horri erkidegoko Administraziotik gauzatutako baliabidea 

zabaltzeko jarduerak gehitzen zaizkio.  

 

2008an Bizkaitik jasotako deiak guztira 1.054 pertsonari dagozkie. Kasu gehienetan, 

emakumezkoak ziren (%93,4), tratu txarren egoeran zeudenak (%77,2); horiek zuzenean 

adierazi zuten (697, tratu txarrak jasandako emakumeen %91,6) edo Zerbitzuak identifikatu 

zituen (64, tratu txarrak jasandako emakumeen % 8,4). Zerbitzuan kontsultaren bat egin zuten 

pertsonen %19,5 biktimen hurbileko edo senideak ziren (guztira 205 pertsona, horietatik %80 

emakumezkoak); eta gainerako %6,9a (72 pertsona, %83,3 emakumezkoak) baliabide publiko 

eta pribatuetako profesionalek osatzen dute.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren arteko 
lankidetza-hitzarmena, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei informazioa eta aholkularitza emateko telefono 
bidezko zerbitzua eskaintzeko 016 (EAO 51. zk., 08/02/28). 
27 2007ko abuztuaren 1ean Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioko markatze laburtuko telefono-zenbakia (016) abiarazi 
zen genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei informazioa eta aholkularitza emateko telefono bidezko Zerbitzua 
eskaintzeko.  
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39. Grafikoa: Etxeko tratu txarren edota sexu-erasoen biktima diren emakumeei Arreta Telefonikoa 
emateko Zerbitzuaren erabiltzaileak sexuaren arabera, 2008. 

 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako datuak oinarri hartuta egina. Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila. 
 
 
Gehienean, 2008ko datuek tratu txarrak, beste ahaidetasun-harreman batzuen aldean (%14),  

biktimaren bikotekideak edo bikotekide ohiak egin izanaren egoera erakusten dute (%86). 
 
40. Grafikoa: Etxeko tratu txarrak edota sexu-erasoen biktima diren emakumeei Arreta 
Telefonikoa emateko Zerbitzuan izandako kasuen portzentaje-banaketa, 
erasotzailearekiko harremanaren arabera, 2008. 
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako datuak oinarri hartuta egina. Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila. 
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