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EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA BIZKAIAN 

2017ko Zifrak *SINTESIA 
 

 

I. GIZARTE‐LAGUNTZA INTEGRALA 
 

Harrera 
Datuen Iturria: Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundia (BFA).  

Bizkaiko Udalerriak eta Mankomunitateak.  
 
 
2017an, 90 emakume hartu ditu Bizkaiko Foru 

Aldundiaren  Larrialdiko  Harrera  Zerbitzuak. 

Emakume  horiek  70  seme‐alaba  (69  adin 

txikikoak)  eta  mendeko  bi  pertsona  heldu 

zituzten; guztira, beraz, 162 pertsona ziren. 

 

Emakume  horietatik  gehienek  40  urte  baino 

gutxiago  dituzte:  hamarretik  zazpik. 

Nabarmentzekoa  da  erabiltzaileen  erdiak  18‐

30  urtekoak  direla.  %51,1  atzerriko 

herrialderen batean  jaiotakoak dira  (ehuneko 

hori handiagoa izaten da normalean, %70ekoa 

ere  bai).  %12,2k  desgaitasunen  bati  edo/eta 

adikzioren  bati  lotutako  behar  bereziak 

dituzte, eta horrek baldintzatu egiten du esku‐

hartzea eta terapia gauzatzeko modu.  

 

Zerbitzuko batez besteko egonaldiak goranzko 

bilakaera  izan  du  2004.  urtetik  aurrera,  eta 

egonaldien batez bestekorik handiena 2014an 

izan  zen  (21  egun).  2017an  ere  orain  arteko 

baliorik  altuenetako  bat  izan  da:  15  egun. 

2004.  urtearekin  alderatuta,  batez  besteko 

egonaldia 10 egunean handitu da.  

 

Adierazle  horren  bilakaerak  erakusten  du 

Larrialdi  Zerbitzura  iristen  diren  kasuak  gero 

eta  konplexuagoak  direla,  eta  tratu  txarrei 

lotutako arazo gehiago ere egoten direla; era 

berean,  ikusten  da  arreta‐sistemak 

zailtasunak  dituela  harrera‐premiei  jarraipen 

bizkorra  eskaintzeko  beste  erakunde  edo 

arreta‐eremu  batzuetako  egoitza‐baliabideen 

bidez.  

 

Hamar  erabiltzailetatik  lau  inguruk  (%37,8) 

foru  aldundien  edo  udalen  baliabideek 

eskainitako  aldi  baterako  harreran  jarraitu 

dute, beren seme‐alabekin batera. 

 

Urtean  zehar,  tratu  txarrei  lotutako  arazoak 

zituzten 33 emakume eta haien 29 seme‐alaba 

adingabe  egon  dira  harreran  foru‐aldundiko 

egonaldi  ertain  edo  luzeko  baliabideetan; 

guztira, beraz, 62 pertsona.  

 

Emakumeen  erdiak  baino  gehiago,  19, 

harreran  urte  horretan  sartutakoak  dira;  hau 

da,  kasu berriak dira. Aurrez  erregistratutako 

serieetatik kopururik handiena da. Ia lautik bat 

(%74)  18‐40  urtekoak  dira,  34  urte  da  haien 

batez  besteko  adina.  %52,6  atzerriko 

herrialderen batean jaiotakoak dira.  
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Baliabide  horretako  batez  besteko  egonaldia 

292 egunekoa da, ia hamar hilabete. Adierazle 

horrek igoera iraunkorra izan du, eta 2015ean 

iritsi  zen  baliorik  gorenera,  urtebetetik 

gorakoa izan baitzen batez besteko egonaldia.  

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza‐baliabideen 

eskaintza  osatzeko,  gizartean  eta  lan‐

munduan  txertatzeko  egoitza‐baliabidea 

dago.  2013an  jarri  zen  martxan,  eta  20 

pertsona  hartu  ditu  2017an:  9  emakume  eta 

haien  11  seme‐alaba  adingabe.  Aurten 

sartutako sei erabiltzaileek 18‐40 urte dituzte 

(%68,4k,  18‐30  urte).  Bat  ez  beste  guztiak 

atzerriko herrialderen batean  jaiotakoak dira. 

Baliabide  horretako  batez  besteko  egonaldia 

lau hilabetetik gorakoa izan da (137 egun).   

 

El Udal‐titulartasuna duten harrera‐baliabide 

espezifikoen  Bizkaiko  mapak  aurreko 

urteetako  ezaugarri  berberak  izaten  jarraitu 

du  2017an:  19  baliabide  daude  11 

erakunderen  mende,  eta  guztira  99  plaza 

eskaintzen dituzte.  

 

11  erakunde  horietatik  9k  erabiltzaileak  izan 

dituzte  2017an,  eta  guztien  artean  107 

pertsona  hartu  dituzte:  51  emakume,  54 

seme‐alaba  (50 adingabeak), eta emakumeen 

ardurapean zeuden bi pertsona heldu.  

 

Erakunde  horien  guztien  datuak  hartuz  gero 

kontuan,  hamar  erabiltzailetatik  zazpi 

atzerriko herrialderen batean  jaiotakoak dira, 

eta  %67k  40  urte  baino  gutxiago  dituzte. 

Ohiko  joerari  eutsiz,  senideekin  batera  udal‐

baliabide  horiek  erabili  dituzten  emakumeen 

%74,5  Bilboko  Udalaren  etxebizitzetan 

(%45,1)  eta  Barakaldoko  Udalaren  harrera 

integraleko zentroan (%29,4) egon dira.  

 
 

 

Aholkularitza Juridikoa 
Datuen Iturria: Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundia (BFA).  

Bizkaiko Udalerriak eta Mankomunitateak.  
 

 
Foru‐aldundiaren  aholkularitza  juridikoaren 

erabiltzaile  berrien  %45,1ek  emakumeen 

aurkako  indarkeria‐egoeraren  bat  bizi  zuten: 

%40,5ek  etxe  barruko  tratu  txarrei  buruzko 

aholkularitza  jaso  dute,  eta  %4,6k,  sexu‐

indarkeriari  burukoa.  Guztira  186  emakumek 

jaso  dute  aholkularitza  (iaz  baino  %37 

gehiagok),  eta  horrek  esan  nahi  du  bi 

indarkeria‐mota  horietakoren  bat  jasaten 

zuten  16  erabiltzaile  berri  izan  direla  hilean 

(sei erabiltzaile 2005ean).  

 

Tratu  txar  kasuen  %91  bikotekideak  edo 

bikotekide  ohiak  eragindako  indarkeria‐

kasuak  dira,  eta  %9,  familia  barruko 

indarkeria‐kasuak.  Aurrenekoari  dagokionez, 

batik  bat  tarteko  adinetako  emakumeek 

jotzen  dute  baliabidera  (%55,3k  31‐50  urte 

dituzte);  familia  barruko  indarkeria‐kasuetan, 

berriz, adingabeak eta 50 urtetik gorakoak dira 

gehienak  (herena  osatzen  dute  tarte 

bakoitzekoek).  

 

Jaioterriari  dagokionez,  tratu  txarrengatik 

laguntza jaso duten emakumeen %84,4 bertan 

jaiotakoak  dira,  eta  %15,6  atzerriko 

herrialderen  batean  jaio  dira  (azken  horiek 

guztiek,  batek  izan  ezik,  bikotekideak  edo 
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bikotekide  ohiak  eragindako  indarkeria  jasan 

dute).  

 

Aurreko urteetan bezala, emakume horietatik 

gehientsuenak  (%80)  aholkularitza  juridikoa 

emateko  baliabide  propioak  dituzten 

udalerrietan  edo  mankomunitateetan  bizi 

dira.  Lurraldeko  27  udalerrik  eta 

mankomunitatek  eskaintzen  dute  zerbitzu 

hori, eta biztanleriaren %93 hartzen dute.  

 

Eduki  aldetik,  prestazio  homogeneoak  dira, 

baina  eskuragarritasuna  ez  da  berbera  kasu 

guztietan:  maiztasunari  dagokionez,  2/3 

astero  eskaintzen  dira,  astean  1‐3  egunetan, 

gehienbat  egun  batean  bakarrik.  Maiztasun 

txikiagoa  dutenei  erreparatuz  gero 

(hamabostean  behin  edo  hilean  behin), 

ikusten  da  udal‐baliabide  horietatik  gehienak 

astean  behin  edo  gutxiagotan  daudela 

eskuragarri,  eta  beraz,  zaila  dela  haietara 

iristea.  
 

 

Eskura dauden datuen arabera, 2017an, udal‐

baliabide  guztiek  eskaini  diete  laguntza  etxe 

barruko  indarkeria  jasaten  ari  ziren 

emakumeei,  eta  hamarrek  sexu‐indarkeria 

kasuak ere jaso dituzte:  

 

 Halaber,  erakunde  batek  ez  beste 

guztiek  etxeko  tratu  txarren  kasu 

berriak  artatu  dituzte,  eta  kasu 

horietan,  oro  har,  erasotzailea 

bikotekidea  edo  bikotekide  ohia  zen 

(%90,6).  31‐50  urtekoak  dira 

artatutako  emakumeen  %60,  eta 

%37,5  atzerriko  herrialderen  batean 

jaiotakoak dira.  

 

 Udal‐baliabide  horietara  iritsitako 

sexu‐indarkeria  kasuak  39  izan  dira 

guztira,  gehienak  berriak  (%59). 

Erabiltzaileen  %74k  30  urte  baino 

gutxiago  dituzte.  Era  berean,  zazpi 

adingabek  (%30,4)  indarkeria‐mota 

horri  buruzko  kontsultaren  bat  egin 

diete udal‐baliabideei. 
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Laguntza Psikologikoa 
Datuen Iturria: Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundia (BFA).  

Bizkaiko Udalerriak eta Mankomunitateak.  
 

 

2006tik  2015era  bitartean  gauzatutako 

deszentralizazio‐prozesuaren  ondoren,  tratu 

txarrak  eta  sexu‐erasoak  jasan 

dituztenentzako arreta psikologikorako  foru‐

zerbitzuak  zazpi arreta‐puntu ditu gaur egun 

Bizkaian.  

 

Programaren egitura aldatzeaz gain, zerbitzua 

emateko  orduak  ere  gehitu  dira  denbora‐

tarte  horretan.  2017an,  birbanatu  egin  dira 

arretarako astean guztira eskaintzen diren 669 

orduak, eta Arratiako Mankomunitateari ordu 

gehiago esleitu zaizkio.  

 

Programa  asko  sendotu  izanaren  isla  da 

denbora‐tarte  horretan  artatutako  eskaerek 

izandako    igoera  iraunkorra.  2017an,  1.711 

pertsona  izan  dira  (%90  emakumeak),  orain 

arteko kopururik handiena. %1,4koa da igoera 

aurreko urtearekiko  (2016),  eta  2005era  arte 

atzera eginez gero, kopurua 2,6 aldiz handitu 

da.  

 

Zerbitzuak  jorratzen  dituen  bi  indarkeria‐

moten  biktima  diren  1.500  emakume  heldu 

eta  neskatila  baino  gehiago  artatu  dira 

2017an.  

 

A.  Bikotekideak  edo  bikotekide  ohiak 

eragindako  indarkeriagatik  583  emakume 

artatu dira (kasu berriak). Horrek esan nahi du 

hilero  49  emakumek  hasten  dutela  terapia 

indarkeria‐mota  horren  eraginez  (2006an,  23 

emakumek).  31‐50  urtekoak  dira %64  (batez 

besteko  adina  40  urte  da).  %23  atzerriko 

herrialderen  batean  jaiotakoak  dira,  32 

herrialde  ezberdinetan.  %2,7k  desgaitasunen 

bat  dute  (psikikoa,  fisikoa  edo  sentsoriala). 

Bizkaiko 65 udalerritakoak dira, eta orain arte 

erregistratutako  dibertsitaterik  handiena  da 

hori.  Erabiltzaile  berri  horien  %81,3k  seme‐

alabak dituzte beren ardurapean, hau da, 474 

emakumek, orain arteko kopururik handienak. 

 

B.  Sexu‐erasoaren  ondorioz  69  emakumek 

egin  dute  terapia,  eta  orain  arteko  bigarren 

kopururik handiena da hori. Haietatik 35 kasu 

berriak  izan  dira:  %70ek  40  urte  baino 

gutxiago  dituzte,  eta  adin  horretatik  aurrera, 

kasuak  gutxitu  egiten  dira.  %37  atzerriko 

herrialderen batean jaiotakoak dira. 

 

C.  Foru‐zerbitzuak  zeharkako  118  biktimari 

ere eskaini die  laguntza  (%84,7 emakumeak): 

biktimaren inguruko pertsonak izaten dira, eta 

hark  bizitako  egoeraren  eraginez  ondorio 

psikologikoak  izaten  dituzte.    Orain  arte 

erregistratutako  kopururik  handiena  da 

(2016an  baino  %14,6  gehiago),  eta  2007ko 

kopurua  baino  ia  bost  aldiz  handiagoa. 

Zuzeneko  biktimak  jasandako  indarkeria‐

motari  dagokionez,  bi  herenek  tratu  txar 

kasuekin  dute  zerikusia,  eta  ez  dago  sexuen 

araberako  gorabeherarik.  Atzerritarren 

ehunekoa  %19,7  da  (emakumeen  %20  eta 

gizonezkoen %17). 
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D.  Erasotzaileekin  egindako  esku‐hartzeari 

dagokionez,  80  gizonezkok  jaso  dute 

programako  arreta  2017an  (guztien  %70,8). 

Horietatik 52k urte honetan bertan hasi dute 

terapia,  ia  guztiek  beren  bikotekidearekin 

indarkeriaz  jarduteagatik  (%94).  Horrek  esan 

nahi du hilean lau kasu berri izan direla. 

 

E.  Azkenik,  zerbitzu  horren  barruan, 

adingabeentzako  programak  artatutako 

kasuen  kopurua  orain  arteko  (2017)  bigarren 

handiena  izan  da:  119  guztira,  85  neskatila 

(%71,4)  eta  34  mutiko  (%28,6).  Hasieran 

(2004)  baino  ia  lau  aldiz  handiagoa  da 

kopurua.  Zerbitzuak  artatzen  dituen  bi 

indarkeria‐mota horietakoren bat  jasan duten 

neskatilen  kasuak  ugaritzeak  eragin  du,  argi 

eta garbi, goranzko joera hori.  

 

Artatutako  kasuetatik  57k  urte  horretan  hasi 

dute  terapia:  zazpik  bikotekideak  eragindako 

indarkeriagatik  (%100  neskatilak),  35ek  etxe 

barruko  tratu  txarrengatik  (%51,4  neskatilak) 

eta  15ek  sexu‐indarkeriagatik  (%93,3 

neskatilak). 

 

Adinari  erreparatuta,  12‐17  urteko 

nerabeenak  dira  kasurik  gehienak  (%68,4). 

Indarkeria‐motari  dagokionez,  etxe  barruko 

tratu  txarrek  adin  guztietako  adingabeei 

eragiten diete; sexu‐indarkeria kasuek (aurten 

kasu bat salbu, neskatilen kasuak dira guztiak), 

batik bat 12 urtetik gorakoei, eta batez ere 16‐

17  urtekoei;  eta  bikotekideak  edo  bikotekide 

ohiak  eragindako  indarkeria  batik  bat  14‐17 

urteko neskatilek jasaten dute.  

 

2017an  Bizkaian  eskura  dauden  udal‐  eta 

mankomunitate‐baliabideei  dagokienez,  15 

erakundek  dituzte  arreta  psikologikoa 

emateko  baliabideak,  baina  gutxitan  da 

laguntza  espezializatua.  Eskuragarri  dauden 

datuen  arabera,  erakunde  guztiek  artatu 

dituzte etxe barruko tratu txarren kasuak, eta 

haietatik  seik  sexu‐indarkeria  kasuak ere  izan 

dituzte:  

 

 Tratu  txarrei  lotuta artatutako kasuen 

%58,8  berriak  dira,  eta  askoz  ere 

gehiago  dira  bikotekideak  edo 

bikotekide  ohiak  eragindako 

indarkeria‐kasuak  (%  95,5)  familia 

barruko  beste  senide  batzuek 

eragindakoak  baino.  Atzerriko 

herrialderen  batean  jaiotako 

emakumeen  ehunekoa  %25,4  da. 

Adinari  dagokionez,  erabiltzaile 

gehienek (%56) 31‐50 urte dituzte.  
 

 Sexu‐indarkeriari dagokionez, guztira 

26 kasu erregistratu dira, horietatik 17 

berriak. 40 urte baino gutxiagoko 

emakumeenak dira kasuen %59, eta 

atzerriko herrialderen batean jaiotako 

emakumeenak %29,4. 
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Familiako esku‐hartze espezializatua,  
familia‐esparruko emakumeen aurkako indarkerian  

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

 

 

2017an,  171  pertsonak  hartu  dute  parte 

programa espezializatu honetan: 98 emakumek 

eta  73  adingabek.  Programak  artatutako 

emakumeen  erdiek  baino  gehiagok  (%58,2) 

seme‐alabak  dituzte  beren  ardurapean; 

horietako  gehienak  adingabeak  dira,  eta 

adingabe horiekin ere egiten da esku‐hartzea.  

 

Programa  hasi  zenetik,  2006tik,  urtez  urte 

hazkundea  izan  du  programak,  baina  2017an, 

12  urtean  lehen  aldiz,  artatutako  pertsonen 

kopurua aurreko urtean baino txikiagoa  izan da 

(‐%13,6). 2016an  izan zen artatutako kopururik 

handiena,  ia  200  pertsona.  Artatutako 

emakumeek  (zortzi  kasu  gutxiago)  nahiz 

adingabeek egin dute behera 2017an.  

 

45 urte da erabiltzaileen batez besteko adina. 

Pertsona gehien biltzen dituen adin‐tartea 31‐

40 urtekoa da (% 32,7), eta, haren atzetik, 41‐

50  urtekoa  doa,  erabiltzaileen  laurdena  ia 

hartzen dituela (% 24,5).  

 

Programa  hasi  zenean,  haren  ezaugarrietako 

bat  zen  programa  hori  erabiltzen  zuten 

emakumeetako askok 50 urte edo gehiagoko 

zituztela  (2009an,  %50ek).  2011tik  aurrera, 

urtez  urte,  gero  eta  emakume  gazte  gehiago 

hartzen  hasi  zen  programa,  eta  apaldu  egin 

zen, pixkanaka,  50 urtetik  gorakoen  ehuneko 

hori. Hala, erabiltzaileen laurdenaren inguruan 

finkatu  zen  tasa  urte  batzuetan;  hain  zuzen, 

adin‐tarte  horretako  20‐29  emakumek 

erabiltzen  zuten  programa  urtean.  2015etik 

aurrera,  ordea,  50  urtetik  gorakoen  taldeak 

igoera  txiki  bat  izan  du,  eta  gaur  egun,  adin 

horretako  30  erabiltzaile  inguru  ditu.  Hala, 

kasuen %30 inguru dira.  

 

2017an  programan  parte  hartzen  duten 

emakumeen  %19  atzerriko  herrialderen 

batean  jaiotakoak  dira.  Erabiltzaileen  %8,2k 

desgaitasunen bat dute.  

 

Artatutako emakumeek  jasandako  indarkeria‐

moten  konbinazioari  dagokionez,  aurreko 

urteetan  bezala,  indarkeria  psikologikoa 

hauteman  da  programaren  erabiltzaile 

guztietan.  Alabaina,  indarkeria‐mota  hori 

bakarrik  jasan  dutenak  %35  soilik  izan  dira. 

Gainerako  kasuetan  (%65),  indarkeria‐mota 

bat  baino  gehiago  uztartu  dira:  horietako 

guztietan  indarkeria  fisikoa  egon  da 

psikologikoarekin  batera;  %60k  tratu  txar 

sozialak  izan  dituztela  ikusi  da;  %57k,  tratu 

txar ekonomikoak; eta %47k, sexu‐indarkeria. 

 

Urtean  programan  hasi  diren  amen  seme‐

alaba  adingabeen  %65,4a  neskak  dira,  eta 

%34,6a,  mutilak.  Gehienek  11  urte  baino 

gutxiago  dituzte  (nesken  %76k  eta  mutilen 

%67k). %38,5ek 5 urte baino gutxiago dituzte, 

eta horiek dira talderik zaurgarriena.  
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Genero‐indarkeriaren biktima diren  
adingabeetan espezializatutako familia esku‐hartzea 

Datuen Iturria: Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundia (BFA) 
 

 

Genero‐indarkeriaren  biktima  diren 

adingabeetan espezializatutako  familia esku‐

hartze  programa  forala  2016ko  azken 

hiruhilekoan  jarri  zen  martxan;  eta  genero‐

indarkeriako  testuingurutan  bizi  izan  diren 

adingabeei  arreta  espezializatua  eskaintzen 

die. 
 

2017an,  programa  urte  osoan martxan  egon 

den  lehen  urtean,  24  adingabek,  18 

emakumek  (adingabeen  amak,  genero‐

indarkeria pairatu dutenak), 4 aita erasotzailek 

eta  6  senidek  jaso  dute  arreta.  Guztira  19 

familiatako  52  pertsona  artatu  ditu 

programak.  
 

Adingabeen ezaugarriei erreparatuta, mutilak 

dira  gehienak:  19 mutil  (%79,2)  eta  5  neska 

(%20,8).  

Programako  batez  besteko  adina  11  urte  da. 

Adin‐tarteei  dagokienez,  9‐14  urtekoak  dira 

%71a,  adin hori dute neska  guztiek eta mutil 

gehienek  (%63a).  Azken  horien  artean,  adin 

askotako  kasuak  erregistratu  dira  (3  urtetik 

hasi eta 17 urtera arte). Laurden batek haien 

alde  emandako  babes‐agindu  bat  dute 

aitarengandik babesteko. 

 

Beren  amek,  genero‐indarkeriaren  biktima 

direnek, 41 urteko batez besteko adina dute. 

Bi  herenak  31‐50  urtekoak  dira,  eta  41‐50 

adin‐tartean  pilatzen  dira  kasurik  gehienak 

(%44,4). Programan parte hartzen dutenetatik 

hiru  atzerriko  herrialderen  batean  jaiotakoak 

dira  (%16,7).  Gehienek  (%83)  beren  alde 

emandako babes‐aginduren bat dute edo izan 

dute.  

 

Genero‐indarkeriaren biktima diren emakumeentzako telefono (900 840 111) 
bidezko informazio‐ eta arreta‐zerbitzu espezializatua 24 orduetan 

Datuen Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 
 

 

2017an,  Telefono    bidezko  informazio‐  eta 

arreta‐zerbitzuak 1.380 dei jaso ditu Bizkaitik, 

hau  da,  hilean  115  dei.  2016ko  datuekin 

alderatuta,  %22  murriztu  da  jasotako  dei‐

kopurua.  

 

963 pertsonak egin dituzte dei horiek (aurreko 

urtean  baino %13  gutxiagok),  eta  hamarretik 

bederatzi emakumeak izan dira. 

Deitu  duten  pertsonen  soslaiari  dagokionez, 

%68 indarkeria jasaten duten emakumeak dira 

(656  emakume);  %27,  hurbilekoak  edo 

senideak; eta %5, profesionalak. 

 

Zerbitzura  deitzen  duten  emakume  biktimen 

%97k  beren  bikotekideek  edo  bikotekide 

ohiek  eragindako  indarkeria  jasan  dute,  eta 

%54k tratu txar mota bat baino gehiago jasan 

dute indarkeria‐egoera berean. 
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Diru‐laguntzak (1/2004 L.O.‐ko 27. artikulua) 
Datuen Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

Azken  urteetan  bezala,  Bizkaian  egindako 

ehun  laguntza‐eskaera  baino  gehiagori 

erantzun  zaie:  132  eskaerari  (2009an  baino 

bost  aldiz  handiagoa  da  kopurua).  76  (%58) 

laguntza  eman  dira,  hau  da,  aurreko  urtean 

baino  bederatzi  gehiago.  36  eskaerari  (%27) 

ezezkoa  eman  zaie,  eta  sei  eskaera  (%4) 

bertan behera gelditu dira. Urte amaieran, 14 

eskaera zeuden ebatzi gabe (%11).  
 

 

Jatorriari  dagokionez,  onuradunen  %36 

atzerritarrak  dira,  eta  ehuneko  hori  2016an 

baino 12 puntu txikiagoa da.  

 

Adinari  erreparatuta,  %71k  40  urte  baino 

gutxiago  dituzte.  Laguntza  jaso  duten 

emakumeak 24 udalerri ezberdinetakoak dira. 

 

Diru‐laguntzaren  zenbatekoa  biktimaren 

ardurapean  dauden  pertsona‐kopuruaren  eta 

biktimaren  desgaitasun‐mailaren  zein  haren 

ardurapekoen  desgaitasun‐mailaren  arabera 

zehazten  da.  2017an,  diru‐zenbatekorik 

handieneko  laguntzak  jaso  dituzte  %55ek. 

Horrek  esan  nahi  du  zazpi  puntuan  gainditu 

dela aztertutako epean orain arte ehunekorik 

handiena zena (2013an, %48k). 

 

 

Etxebizitza  
Datuen Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

Etxebizitza‐arloan,  ekintza  positiborako  bi 

neurri  aplikatzen  dira  genero‐indarkeriaren 

biktima diren emakumeentzako:  

 

 alde  batetik,  alokairu‐erregimeneko 

etxeak  zuzenean  esleitzen  dira 

salbuespenezko  kasu  larrietan, 

harrera‐baliabideen  eskatzaile  eta 

erabiltzaile izan ondoren;  

 eta  bestetik,  10  puntu  gehigarri 

ematen  dira  alokairu‐erregimeneko 

babes  ofizialeko  etxebizitzen 

promozioetako baremazioetarako.  

 

Lehen  kasuan,  zortzi  etxebizitza  esleitu  dira 

zuzenean,  Bizkaian,  alokairu‐erregimenean. 

Onuradun  gehienek  50  urte  baino  gutxiago 

dituzte  (%88),  eta  zortzi  esleipenetatik  sei 

atzerriko  herrialderen  batean  jaiotako 

emakumeei egin zaizkie.  

 

Bigarren neurriari  lotuta, 2017ko abenduaren 

31ko  datuen  arabera,  genero‐indarkeriaren 

biktima direla  egiaztatzen duten  emakumeen 

441  espediente  ditu  aktibo  Etxebidek  (%25 

igo da kopurua 2016tik).  

 

Emakume  horietatik  gehienek  bi  edo  hiru 

kideko  bizikidetza‐unitateak  (BU)  dituzte 

(%43k  bikoa  eta  %20k  hirukoa).  Bestalde, 

nabarmentzekoa  da  kide  bakarreko  familiak 

%26a  direla. Familia‐talde  horiek  eratzen 

dituzten  ahaidetasun‐harremanak  anitzak 

dira:  gaur  egungo  ezkontide/bikoteak, 
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ondorengoak  (495  seme‐alaba  daude  guztira 

espedienteetan),  aurrekoak  eta  bestelako 

senide‐harremanak ageri dira.  

 

Datu  horiek  erakusten  duten  argazkiari 

erreparatuta,  esan  daiteke  genero‐

indarkeriaren  biktima  diren  emakumeei 

etxebizitza  bat  izateko  eskainitako  laguntza‐

neurri  horrek  958  pertsonari  eragiten  diela, 

espedienteen titularrak diren emakumeak eta 

ahaideak  (haien  bizikidetza‐unitatean 

daudenak) kontuan hartuta.   

 

Adinari dagokionez, 31‐50 urteko emakumeei 

dagozkie espedienteen %67, eta gehienak 31‐

40 urteko adin‐tartean daude (%42).  

Atzerriko  naziotasuna  duten  emakumeenak 

dira 150 espediente (%34). 

 

2017an,  neurri  horren  bidez  35  emakumeri 

esleitu zaie etxebizitza alokairu‐erregimenean, 

eta horietatik %89 beste pertsonaren batekin 

bizi dira  (seme‐alabekin eta/edo gaur egungo 

ezkontide  edo  bikotekidearekin).  Hala, 

aurreko  neurriarekin  bezala  begiratuz 

egoerari,  35  emakume  horiei  egindako 

etxebizitza‐esleipenek  genero‐indarkeriako 

egoerarekin nahastutako beste 59 pertsonari 

ere eragin diete zuzenean. 

 

Genero‐indarkeriaren biktima diren emakumeak  
gizarteratzea eta laneratzea 

Datuen Iturria: LANBIDE 
 

 

2017an,  Bizkaian,  genero‐indarkeriaren 

biktima diren 398 emakume zeuden enplegu‐

eskatzaile  gisa  izena  emanda  Lanbide‐Euskal 

Enplegu Zerbitzuan, eta horietatik 151k  (%38) 

urte  horretan  bertan  eman  dute  izena. 

Bizkaiko  Lurralde  Historikokoak  dira  2017an 

EAEn  izena  eman  duten  emakume  guztien 

erdiak baino gehiago (% 57).  

 

Urtean  izena  emandako  emakumeen  %30a 

atzerriko  herrialderen  batetik  etorritakoak 

dira,  eta %68k 40 urte  edo  gutxiago dituzte. 

Lan‐egoerari  dagokionez,  %90  langabezian 

daude,  eta  %95ek  Diru‐sarrerak  Bermatzeko 

Errenta jasotzen dute. 

 

 
 

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

Datuen Iturria: Genero‐Indarkeriarako Gobernuaren Ordezkaritza 
 

 

2017an,  genero‐indarkeriaren  biktima  diren 

emakume  atzerritarrei  aldi  baterako  31 

bizileku‐ eta lan‐baimen eman zaizkie Bizkaian. 

Kopurua %47 murriztu da aurreko urtetik.  
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II. POLIZIA ARLOA 
Datuen Iturria: Herrizaingo Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2017an,  2.768  biktimizazio  erregistratu  ditu 

Ertzaintzak,  Bizkaian,  emakumeen  aurkako 

indarkeriari  lotuta:  10.000  emakumeko 

46,6ko  biktimizazio‐tasa  adierazten  du 

horrek.  2.201  dira  gertaera  horien  biktima 

diren emakumeak. 

 

Aurreko  urteetan  bezalatsu,  emakumeen 

aurkako  indarkeriatzat  hartzen  diren  hiru 

indarkeria‐moten  artean,  bikotekideek  nahiz 

bikotekide  ohiek  eragindako  biktimizazioak 

izan  dira  gehienak,  biktimizazioen  %75  hain 

zuzen;  familia barruko  indarkeriari  lotutakoak 

%19  izan  dira;  eta  %6  sexu‐askatasunaren 

aurkako delituekin lotzen dira.  

 

Emakumeen  aurkako  indarkeriari  lotutako 

biktimizazio‐kopuruak goranzko joera argia du 

2003tik,  eta  gutxi  izan  dira  kopuruak  behera 

egin  duen  aldiak.  2017an,  zehazki,  2016an 

baino %7,2 biktimizazio gehiago  izan dira, eta 

gorakada hori hiru indarkeria‐motetan izan da.  

 

Aurreko  urteetan  bezala,  polizia‐datuek 

erakusten  dute  emakumeen  aurkako 

indarkeria orokortuta dagoela  lurralde osoan: 

Bizkaiko 112 udalerrietatik 83tan  erregistratu 

dira  biktimizazioak,  eta  udalerri  horietan  bizi 

dira Bizkaiko emakumeen %98,5.  

Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria 
 

 

2017an,  emakume  bat  hil  zuen  bikotekideak 

Bizkaian  (Sestaon).  2004tik  2017ra  bitartean, 

21 biktima hil dituzte  indarkeria‐mota horren 

eraginez.  

 

2017an,  bikotekideak  edo  bikotekide  ohiak 

eragindako  indarkeriaren  ondorioz, 

emakumeen  2.072  biktimizazio  erregistratu 

dira Bizkaian (2016tik, %6,1eko gorakada), eta 

1.574  emakume  biktimari  dagozkie  horiek. 

Gertaera‐kopuru  horrek  esan  nahi  du  10.000 

emakumeko  34,87  biktimizazioko  tasa  izan 

dela.  

 

Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako 

biktimizazioen eguneroko erregistroa bikoiztu 

egin da 2003tik. Egunean hiru pasatxo izatetik, 

gaur  egun  egunean  sei  inguru  izatera  igaro 

dira.  

 

Kasuen  erdietan  baino  gehiagotan  (%53), 

erasotzailea  ez  da  biktimaren  egungo 

bikotekidea dagoeneko. Atzerriko herrialderen 

batean  jaiotako  emakumeei  dagozkie 

biktimizazio‐kasuen  heren  bat  baino  gehiago 

(%34,7).  

 

 

Adinari  dagokionez,  40  urte  arteko 

emakumeei  dagozkie  biktimizazio  gehienak 

(%67),  eta  31‐40  da  adin‐tarterik  ohikoena 

(%35 dira tarte horretakoak).  
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Adin‐tarte bakoitzeko biktimizazioak eta adin‐

tarte  horretako  biztanleria  erlazionatuz  gero, 

ikusten  da  21‐40  urteko  tartean  90  kasu 

erregistratzen  edo  gainditzen  direla  10.000 

emakumeko;  hori  da  biktimizazio‐tasarik 

handiena  duen  adin‐tartea,  batez  ere  21‐30 

urteko tartea (106,0).  

 

Nabarmentzekoa  da  adingabeen  53 

biktimizazio  erregistratu  direla.  14‐17  urteko 

42 neraberi dagozkie. Kontuan hartuta 2016an 

33  biktimizazio  erregistratu  zirela,  igoera 

%60,6koa izan da. 

 

Bikotekide  edo  bikotekide  ohi  erasotzaileei 

dagokienez  ere,  31‐40  urte  da  jende  gehien 

pilatzen duen adin‐tartea  (%33,3). Adingabeei 

erreparatuz gero, 14 erasotzaile adingabe izan 

dira  2017an;  2016an  9  erasotzaile  adingabe 

erregistratu zirenez, %55,5ekoa izan da igoera.  
 

Biktimizazioak  lurralde  osoan  nola  banatzen 

diren  begiratuz  gero,  ohikoa  den  bezala, 

25.000  biztanletik  gorako  hamar  udalerriek 

pilatzen  dituzte  gertakari  gehienak  (%67,2). 

Hiru  herritan,  lurraldeko  batez  besteko  tasa 

baino  handiagoa  dago:  Sestaon  (72,0 

biktimizazio  10.000  emakumeko),  Barakaldon 

(41,9)  eta  Leioan  (40,6).  Biztanle  gutxiagoko 

beste  herri  batzuek  ere  gainditzen  dute 

Bizkaiko  batez  bestekoa:  Erandiok  (48,7), 

Sopelak (45,2) eta Mungiak (43,7).  

 

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  horiek  erabiltzeko  duten 

prestutasuna  (baliabideen  ezagutzaren, 

gertutasunaren, sentitzen duten konfiantzaren 

eta  abarren  araberakoa  izango  da  hori), 

poliziek  ofizioz  izaten  duten  berezko  jokaera 

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. 
 

 

2017an,  emakume  bat  hil  da  familia  barruko 

indarkeriagatik (Portugaleten). 

 

Urtean  zehar,  emakumeen  526  biktimizazio 

zenbatu  dira  familia  barruko  indarkeriagatik 

(2016an  baino  %4,4  gehiago),  eta  458 

emakumeri  dagozkie  kasu  horiek.  10.000 

emakumeko 8,86 biktimizaziokoa da tasa.  

 

Biktimaren  eta  erasotzailearen  arteko 

harremana  kontuan  hartuta,  hiru  taldetan 

banatzen  dira  biktimizazioak:  alaba  adingabea 

(%14), ama (%46) eta gainerako senideak (%40). 

Hiru  taldeetan  izan da  igoera  txiki bat  aurreko 

urtearekin alderatuta.  
 

 

 

Bertan  jaiotako  emakumeei  dagozkie  kasuen 

%85,7; atzerritar jatorria dutenei, berriz, %14,3.  

Adinari  dagokionez,  aurreko  urteetan  bezala, 

familia  barruko  indarkeria  ohikoagoa  da 

adingabeen  eta  50  urtetik  gorakoen  artean. 

Adingabeei  dagozkie  mota  horretako 

biktimizazio‐kasuen  %19a  (gehienek  14  urte 

baino gutxiago dituzte), eta 50 urtetik gorakoei, 

berriz,  kasuen  %44    (51‐64  urtekoak  dira 

gehienak). 

 

Familia  barruko  indarkeria  eragiten  duten 

erasotzaileen adin tarterik ohikoena 41‐50 urte 

da  (%23). 2016ko datuekin konparaketa eginez 

gero,  14‐17  urteko  nerabeetan  gertatutako 

gorakada nabarmentzen da: talde horretako 27 

erasotzaile  zeuden 2016an, eta 2017an, berriz, 

48 (%77,8ko gorakada).  

 

 

Sexu‐askatasunaren aurkako delituak 
 

 

2017an,  sexu‐askatasunaren  aurkako  delituei 

lotuta  170  biktimizazio  izan  dira 

emakumeetan  Bizkaian  (erasotzailea 

biktimaren  bikotekidea/bikotekide  ohia  edo 

senidea ez den gertaerei buruzkoa da datua), 

2016an  (124  biktimizazio)  baino  %37,1 

gehiago. Datu horrek 10.000 emakumeko 2,86 

biktimizazioko tasa esan nahi du.  

 

Gertaera  gehienak  sexu‐gehiegikerien  (%56) 

eta  sexu‐indarkeriaren  (%35)  kategorietan 

sailkatzen dira.  

Bertan  jaiotako  emakumeei  dagozkie  kasuen 

%74,1,  eta  atzerriko  herrialderen  batean 

jaiotakoei %25,9. 

 

Adin‐tarte oso gazteetan gertatzen dira delitu 

horri  lotutako biktimizazioak, eta adinak gora 

egin ahala, gutxitu egiten da kopurua: 20 urte 

gainditzen ez dituzten emakumeei dagozkie  ia 

erdiak  (%48,2),  eta  hirutik  batek  adingabe 

bati eragiten die. 
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Biktimizazioak noiz gertatzen diren  
 

 

Ordua   Asteko eguna 
 

Ohiko  joerari  eutsiz,  2017ko  datuek  orduen 

araberako  banaketa  honek  erakusten  dute: 

bikotekideen  edo  bikotekide  ohien 

indarkeriaren  ondorio  diren  biktimizazioek 

gora  egiten  dutela  pixkanaka  egunaren 

orduak  aurrera  egin  ahala,  eta  maiztasunik 

txikiena goizaldean izaten dutela, goizeko ordu 

batetik  seietara  bitartean  (%13,9); maiztasun 

handiena,  berriz,  19:00etatik  24:00etara 

bitartean  izaten dute  (%29). Azken ordu‐tarte 

horretan  izaten  dira  unerik  gorenak  (120 

biktimizazio  inguru),  20:00etatik  22:00etara 

bitartean.  

 

Familia  barruko  indarkeriari  dagokionez  ere, 

goizaldeko  ordu  batetik  seietara  erregistratu 

dira biktimizazio gutxien  (%7). Handik aurrera 

gora egiten dute, eta 12:00ak  inguruan  iristen 

dira  goreneko mailara  (biktimizazioen  %8,7); 

ondoren,  jaitsi egiten dira, eta 16:00ak aldera 

izaten  dute  hurrengo  gorakada.  19:00etatik 

20:00etara bitartean berriro egiten dute gora. 
 

Sexu‐askatasunaren  aurkako  delituekin 

lotutako  biktimizazioak,  aldiz,  beste  bi 

indarkeria  motei  lotutakoak  baino  gehiago 

gertatu ohi dira goizaldeko ordu bata eta seiak 

bitartean: 2017an, gertakarien %27,1. Antzeko 

ehunekoa  erregistratzen  da  19:00etatik 

24:00etara.  

 

 

 

 

Bikotekideak  edo  bikotekide  ohiak 

eragindako  biktimizazioen  %35,3  ostiraletik 

igandera bitartean erregistratzen dira;  asteko 

gainerako  lanegunetan,  nahiko  antzekoa 

izaten  da  ehunekoa  egunero.  Igandea  izaten 

da erregistro gehieneko eguna (%19).  
 

Familia barruko  indarkeriak banaketa nahiko 

orekatua  izaten  du  astegunetan.  Ostiraletan 

izaten  da  gorakada  bat  (%18,1),  eta 

asteazkenetan ere nahiko altua da maiztasuna 

(%15,6). 

 

Sexu‐indarkeriari  lotutako  biktimizazioek 

banaketa  asimetrikoagoa  izaten  dute  astean 

zehar. Asteburu  inguruan, gorakada gertatzen 

da:  2017an,  larunbatetan  (%26)  eta 

igandeetan (%20) erregistratu dira gertakarien 

%46a.  

 

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  erregistratutako  gertakariak;  hau  da, 

hilabete  bakoitzak  urteko  biktimizazioen  %7 

eta %10 artean biltzen ditu.  
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Familia  barruko  indarkeriari  dagokionez  ere 

hilabetez  hilabeteko  banaketa  nahiko 

orekatua da; Ertzaintzak jakindako gertakarien 

%6  eta  %9  artean  biltzen  ditu  hilabete 

bakoitzak. Bi  dira  salbuespenak:  urrian  (%13) 

eta martxoan (%11) gorakadak izaten dira.  

 

Hiru  indarkeria‐motetatik,  sexu‐

askatasunaren  aurkako  delituek  dute 

banaketa  irregularrena. 2017an, ekainean eta 

urrian  izan  dira  indarkeria‐mota  horren 

ehunekorik handienak (%13 eta %12 hurrenez 

hurren).  
 

Nabarmentzekoa  da,  2017an,  urrian  izan 

direla  emakumeen  aurkako  indarkeriari 

lotutako  biktimizazio  gehien.  Hiru  motetako 

indarkerietan  da  biktimizazio  gehieneko 

hilabetea,  edo  bestela,  biktimizazio  gehien 

duen hilabeteetako bat.  

 
 

Babes‐neurriak*  
* 2017ko abenduaren 31ko datuak 

 

EI/GI espedienteak 
 

2017ko  abenduaren  31n,  Bizkaian, 

indarkeriaren  biktima  diren  2.109  emakume 

daude  Ertzaintzaren  etxeko  indarkeria  edo 

genero‐indarkeria  espedienteetan.  Aurreko 

urteko  antzekoa  da  kopurua  (2016ko  data 

berean, 2.115 emakume).  

 

Arrisku‐mailak  
 

Espediente  horietatik  %70,6a  oinarrizko 

arrisku‐mailan kokatu dira, laurden bat arrisku 

ertainean,  %3,4  arrisku  handian  eta  %1 

aparteko arriskuan.  
 

Arrisku‐mailaren  arabera  ezartzen  dira 

Poliziaren  babes‐neurriak.  Horiei  buruzko 

datu  hauek  daude  aipatutako  datan:  33 

emakumek  zaintza  iraunkorra  dute  (eskolta); 

26  erasotzailek  eta  biktimak,  non  dauden 

jakiteko pultsera; eta 383k, Bortxa telefonoa.  
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III. JUSTIZIA ARLOA 
 

Prozesu Judizialak (Emakumeen Aurkako Indarkeria) 
Datuen Iturria: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 

 

 

Botere  Judizialaren  Kontseilu  Nagusiak 

emandako  datuen  arabera,  2011  eta  2013 

artean  goranzko  joera  izan  ondoren,  behera 

egiten hasi ziren arlo zibileko auziak. 2017an, 

halako  371  auzi  sartu  dira  Bizkaiko  barruti 

judizialetan.  2016.  urtearekin  konparatuz 

gero, 12 auzi gutxiago bakarrik dira, baina %33 

murriztu dira 2013tik. Beste behin ere,  zigor‐

arloko auzien aldean askoz gutxiago  izan dira 

barruti  judizialetan  sartutako  ‐zuzenean  eta 

eraldaketa  bidez‐  arlo  zibileko  auziak  (arlo 

zibileko 371 auzi eta zigor‐arloko 3.842). 

 

2017an,  2.926  salaketa  jarri  dira  Bizkaiko 

epaitegietan, hau da, zortzi salaketa eguneko. 

Salaketa  gehienak  (%71)  biktimak  berak 

jarritakoak  izan  dira,  polizia‐atestatu  bidez 

(%68).  

 

Guztira  473  babes‐agindu  abiarazi  dira, 

2016an  baino  %22  gehiago.  2017an, 

mantendu egin da aurreko urteko onartutako 

eta  ukatutako  aginduen  ehunekoa:  %43 

abiarazi dira, eta %57 ukatu egin dira.  

 

Abiarazitako  aginduen  %47a  Barakaldoko 

barruti  judizialak  emandakoak  izan  dira. 

Jarduera‐bolumenean  gainditu  egin  du  hark 

Bilbokoa (%29).  

 

2017an  abiarazitako  babes‐aginduei  buruzko 

datuak  biktimaren  eta  salatuaren 

nazionalitatearen  eta  adinaren  arabera 

aztertuz  gero,  aurreko  ekitaldiko  antzekoak 

dira  proportzioak.  Abiarazitako  babes‐

aginduak  biktimaren  nazionalitatearen 

arabera  aztertu  ondoren  lortutako  datuetan 

izan  dira  aldaketarik  nabarmenenak:  2016tik, 

%26 gehitu dira naziotasun espainiarra duten 

biktimak;  atzerriko  naziotasunak  duten 

biktimak, berriz, %16. 

 

Biktima  gehienak  (%65)  adin  nagusiko 

emakume  espainiarrak  dira.  Horien  pareko 

atzerritarren  ehunekoa  %33  da.  Abiarazitako 

babes‐aginduen  bilakaera  biktimen 

nazionalitatearen  arabera  aztertuta, 

nabarmena  da  Espainiako  emakumeen 

beherakada  aztertutako  denbora‐tartean; 

atzerriko  emakumeen  kopurua,  aldiz,  ez  da 

askorik aldatu.  

 

Biktimen eta erasotzaileen arteko harremanari 

dagokionez,  oraingo  eta  lehengo  ezkontide 

edo  bikotekideen  banaketan  diferentzia 

handiak  daude:  2017an,  indarkeria  eragin 

dutenen  %45  gaur  egungo  ezkontidea  edo 

bikotekidea  izan  dira,  eta  %55,  berriz, 

ezkontide edo bikotekide ohia. 

 

2017.  urtean  524  gizon  epaitu  dituzte,  eta 

haietatik  %69  Espainiako  nazionalitatekoak 

dira; %31, berriz, atzerriko nazionalitatekoak. 

  

Prozeduren  ebazpenari  dagokionez,  2017an 

epaitutako  auzien  %92  kondenatzaileak  izan 
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dira (espainiarren %90 eta atzerritarren %96). 

Alabaina,  prozedura  amaitzeko  moduari 

buruzko  datuei  erreparatuz  gero,  ikusten  da 

%19k  soilik  amaitzen  dutela  sententzia 

kondenatzaile moduan. 

 

 

EAEko emakumeen aurkako indarkeriaren arloko koordinazio‐zentroa  
Datuen Iturria: Lan eta Justizia Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

EAEko  emakumeen  aurkako  indarkeriaren 

arloko koordinazio‐zentroa Eusko Jaurlaritzako 

Lan eta  Justizia Saileko  Justizia Zuzendaritzari 

atxikita  dago,  eta  Euskal  Autonomia 

Erkidegoko babes‐aginduen koordinazio‐puntu 

gisa  jarduten  du.  Urtean  zehar  emakumeen 

aurkako indarkeriari buruz emandako ebazpen 

judizialak  erregistratzen  ditu,  bai  EAEko 

epaitegiek  emandako  ebazpenak,  bai  beste 

autonomia‐erkidego  batzuetako  epaitegiek 

emandakoak,  baldin  eta  biktimen  bizilekua 

EAEn badago. 

 

2017.  urtean,  Bizkaian  bizi  diren  emakumeei 

buruzko  genero‐indarkeriaren  alorrean 

emandako  870  epairen  berri  jaso  du 

koordinazio‐zentroak:  epaien  %68  (588) 

kondenatzaileak  izan  dira,  eta  %32  (282), 

absoluziozkoak.

Bizkaiko  Lurralde  Historikoan  bizi  diren 

emakumeen  babes‐agindu  eskaerei  buruzko 

379  ebazpen  judizial  jaso  ditu.  Agindua 

abiarazteko zioten ebazpenen %43k (164), eta 

aginduari ezezkoa emateko %57k (215). Bilbok 

eta  Barakaldok  eman  dituzte  164  abiarazte‐

agindu  horien  erdiak,  %43ko  eta  %8ko 

ehunekoekin hurrenez hurren.  

 

EAEko  emakumeen  aurkako  indarkeriaren 

arloko koordinazio‐zentroak Bizkaian bizi diren 

emakumeei  dagozkien  babes‐aginduez 

kanpoko  kautelazko  neurriei  buruzko  111 

ebazpen ere  jaso ditu: %71k  (79) onetsi egin 

dituzte neurriak, eta %29k (32), berriz, ukatu. 
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Deribazio judizialaren bidezko familia‐elkarguneak (FE):  
Ama babesteko agindua duten familietako adingabeak 

Datuen Iturria: Lan eta Justizia Saila, Eusko Jaurlaritza 
 

 

2017an,  Bilboko  Familia  Elkargunera  139 

adingabe  bideratu  dira,  haien  familietan 

amak,  zehazki,  98  emakumek,  babes‐agindu 

bat  zuelako  (familia‐elkargunera bideratutako 

adingabe guztien %34). 

 

Sexuari dagokionez, %46 neskak dira, eta %54, 
berriz,  mutilak.  Adingabe  horien  %47  lehen 
haurtzaroko  etapan  daude  (ez  dituzte  bost 
urte baino gehiago). 
 
Hartutako  neurriei  buruz,  kasuen  erdian 

(%49an)  ikuskatutako  bisitak  ezartzen  dira. 

Aurten,  ikuskatu  gabeko bisitak  kasu  gehiago 

elkartzen  dituen  bigarren  neurria  da  (%29). 

Alabaina,  neurri  horrek,  2016  urtean  soilik 

hartzen zituen %8a. Gainontzeko %22a hartu‐

emanei dagokio. 

Barakaldoko  justizia  barrutiaren  baitan, 

familia‐elkarguneko  zenbait  zerbitzu 

kudeatzen  dituzte  Portugaleteko  eta 

Barakaldoko udalek. Bilbokoarekin alderatuta, 

normalean  ez  da  alde  handirik  egoten 

ehunekoetan:  2017an,  Portugaleteko  Udalak 

kudeatutako  baliabideek  artatutako  kasuen 

%26tan, adingabeen amek bere aldeko babes‐

agindu  bat  zuten;  Bilboko  elkargunekoarena 

baino  10  puntu  handiagoa  da  Barakaldoko 

Udalaren ehunekoa, hain zuzen, %44 izan dira 

halako kasuak. 

 
Urtean  zehar,  Elkargune  hauek  ez  dute 

ikuskatu  gabeko  bisita  kasurik  erregistratzen. 

Hartu‐emanak hartutako neurrien erdia baino 

gehiago suposatzen dute (%53 Barakaldon eta 

%57  Portugaleten)  eta  gainontzeko 

portzentaia ikuskatutako bisitei dagokio.  

 
 

Biktimari Laguntzeko Zerbitzua (BLZ) 
Datuen Iturria: Lan eta Justizia Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2017.  urtean,  zerbitzu  honek  1.202  laguni 

eman  die  arreta  Bizkaian,  horietatik  %78 

emakumeak izan dira.  

 

Aktibo  dauden  emakumeen  espedienteetan, 

laguntzeko  arrazoi  nagusia  genero‐indarkeria 

izan  da  aurten:  espedienteen %60  kasuistika 

horretan  sailkatu  dira;  %16  familia  barruko 

indarkeriari lotutakoak izan dira; eta %8, sexu‐

askatasunaren aurkako delituei lotutakoak.  

 

Espetxeetako  komunikazio‐zerbitzuari 

dagokionez,  Bizkaiko  Biktimari  Laguntzeko 

Zerbitzua  lurraldean  bizi  diren  257 

emakumerekin jarri da harremanetan.   
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Abokatu‐laguntza: berariazko txanda  
etxeko indarkeriaren eta/edo sexu‐erasoen esparruan 

Datuen Iturria: Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua 
 

 

2017an,  286  abokatu  emakumezko  eta  222 

abokatu  gizonezko  egon  dira  altan  Bizkaiko 

Abokatuen  Elkargoaren  txanda  espezifikoan, 

eta  2.022  laguni  eman  diete  zerbitzua. 

Horietatik  1.892  emakumeak  izan  dira  (%6 

handitu da kopurua aurreko urtetik).  

 

Artatutakoen %27  atzerritar  jatorrikoak  dira. 

Adinari  dagokionez,  emakume  atzerritarren 

%61  35  urtetik  beherakoak  dira;  emakume 

espainiarren  artean,  berriz,  %38  dira  adin 

horretatik  beherakoak. 46‐55  adin‐tartekoak 

dira espainiar  jatorrikoen %17, eta  adin‐tarte 

horretako atzerritarrak, berriz, %6. 

 
 

Auzitegiko medikuen arreta 
Datuen Iturria: Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea 

 

 

2017. urtean, genero‐indarkeriarekin, etxeko 

edo  familia  barruko  indarkeriarekin  edo/eta 

sexu‐indarkeriarekin  lotuta,  aurreko  urtean 

baino  espediente  judizial  gehiago  egin  ditu 

Auzitegiko  Medikuntzako  Euskal  Institutuak 

(prozedura  judizialetan  sartuta  daudenei 

dagozkien adituen txostenak, edozein dela ere 

arrazoia):  2.101  espediente  judizial  eman 

ditu,  2016an  baino  267  espediente  gehiago. 

Bizkaian  igorritako  espediente  guztien  %16 

osatzen dute.  

Jarduketa‐motari  dagokionez,  emakumeen 

aurkako  hiru  indarkeria‐mota  horiei  lotutako 

txosten  gehienak  genero‐indarkeriari 

buruzkoak izan dira: 434 erasoen ondorio izan 

dira (%21) eta 690, arlo psikiatrikokoak (%33). 

Etxeko  indarkeriari  dagokionez,  274 

espediente eman ditu erasoei  lotuta, eta 438, 

berriz, kontu psikiatrikoei lotuta (%13 eta %21, 

hurrenez  hurren).  Sexu  indarkeriari  lotutako 

265 (%13) espediente eman ditu.  
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IV. OSASUN ARLOA 
Datuen Iturria: Osasun 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  

2017  urtean  297  kasu  hautematen  dira 

Ospitale  larrialdietako  zerbitzuetan;  kopuru 

honek  aurreko  urtekoarekin  alderatuz 

egonkor  mantentzen  da  (3  kasu  gutxiago 

erregistratzen dira). Bestaldetik, lehen mailako 

arretan  255  kasu  antzematen  dira,  2016 

urtean baino %8 gutxiago.  

 

Bi  esparruetan,  osasun‐erakundeen  (ESI) 

arabera,  aldeak  ikusten  dira  kasuen 

bolumenean:  larrialdietako  zerbitzuan,  Bilbo‐

Basurto  Erakunde  Sanitario  Integratua 

nabarmentzen  da  (Bizkaian  larrialdietako 

zerbitzuan  hautemandako  kasuen  %56a); 

lehen  mailako  arretan,  berriz,  Barrualde‐

Galdakaok izan du kopururik handiena (%48). 

Adinari  erreparatuz  gero  ere  aldeak  daude 

esparru  batean  eta  bestean  artatutako 

pertsonen  soslaian:  ospitaleko  larrialdietan 

hautemandako  kasuetan,  40  urte  baino 

gutxiagoko  emakumeak  izaten  dira  gehienak 

(%68).  50  urtetik  gorakoak  %14  izaten  dira; 

lehen  mailako  arretan,  berriz,  %28koa  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, 

hain zuzen, 70 urtetik gorakoen hogei kasu 

 

Adin  gutxieneko  taldeari  dagokionez, 

larrialdietan  14  eta  19  urte  bitarteko  gazteei 

buruzko 24 kasu hautematen dira (%8) eta 17 

kasu lehen mailako arretan (%7). 

 

 

V. HEZKUNTZA ARLOA  
Datuen Iturria: Hezkuntza Ikuskaritza, Eusko Jaurlaritza 

 

 

Jazarpen‐kasuen  kontrola  eta  jarraipena 

izeneko  jardueraren  baitan,  Hezkuntza 

Ikuskaritzak  eskolako  jazarpen‐mota 

espezifiko gisa sailkatzen ditu sexu‐jazarpena, 

sexu‐abusua edo/eta jazarpen sexista.  

 

2017‐2018 ikasturtean, 340 salaketa jarri dira, 

eta  horietatik  45  (%13)  identifikatu  dira 

jazarpentzat.  Ikuskaritzak  bat  jo  du  sexu‐

jazarpentzat,  sexu‐abusutzat  edo/eta 

jazarpen  sexistatzat  (jazarpentzat  hartutako 

kasuen %2).  

 


