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AURKEZPENA 
 

 

Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokia (BGIB) kontsulta-izaerako erakunde kolegiatua da, eta 
Bizkaiko lurralde historikoan emakumeen kontrako indarkeriako egoeren errealitatea eta horien 
bilakaera zein den jakitea da Behatokiaren helburua, erregistratzen diren aldaketak analizatu ahal 
izateko, eta, horrez gain, Bizkaian genero-indarkeriaren arloarekin zerikusia duten zerbitzuen eta 
laguntzen eskaintza hobetze aldera, gomendioak eta proposamenak egiteko.   
 
BGIBk urtero txosten bat argitaratzen du, “Genero Indarkeriako egoeretan emandako laguntzaren 
zifrak Bizkaiko Lurralde Historikoan” seriearen baitan. Txosten hori eratzeko, etxeko eremuan tratu 
txarrak jasan dituzten emakumeak edo/eta sexu-indarkeria jasan duten emakumeak artatu dituzten, 
hainbat esku-hartze arlotako zerbitzu publikoek erregistratutako datuak erabili dira, EAEn 
zehaztutako erakundearteko koordinaziorako markoarekin bat. Marko hori Etxeko tratu txarrak eta 
sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko Erakunde Arteko II. hitzarmenean 
zehaztu zen.  
 
Aztertzen den urtean erregistratutako eskaeren ezaugarriak biltzeaz eta ezaugarri horiek aurreko 
urtekoekin alderatzeaz gain (hori egitea posible denean), agiri honek datuek izandako bilakaera ere 
islatzen du, askotan 2004. urtetik hona, urte horretan hasi baitzen Behatokia lanean.  
 
Txostena egiteko ezinbestekoa da zerbitzu hauetako erakunde titular hauen lankidetza: Bizkaiko 
udalak eta mankomunitateak, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua eta Foru 
Aldundia bera; azken horren Enplegu, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna sustatzeko Sailari atxikita 
dago Behatokia, hain zuzen ere.  
 
Amaitzeko, azpimarratu behar da, aurreko aldietan bezala, zerbitzuen erregistroetatik datozen 
datuak ezin direla hartu fenomeno osoaren garrantziaren adierazletzat, neurketa horrek biztanleria 
osoan oinarritutako ikerketak beharko lituzke eta. Ildo horretatik, Bizkaian, Aldundiaren kontura, 
"Emakumeen aurkako etxe barruko indarkeria" (2005 eta 2009) izeneko azterketaren bi edizio egin 
dira dagoeneko, eta horri esker lurraldean egoera nolakoa den jakin ahal izan da. Ikerketa horietako 
azkenaren emaitza nagusiak txosten honen hasieran agertzen dira, erregistratutako laguntza-
eskaeraren garrantziaz jabetzeko erreferentzia-esparru gisa.   
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EMAKUMEEN AURKAKO ETXE BARRUKO INDARKERIA 
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAN 
 
 

 
 

"Emakumeen aurkako etxe barruko indarkeria. 2009ko emaitzak eta 2005-2009 arteko alderaketa 
Bizkaiko lurralde historikoan" ikerketako datuen arabera*: 
 
Bizkaian bizi diren emakume guztien % 3,3k (kopuru absolutuetan 19.500 emakume baino gehiago 
dira) esan du azken bi urteotan etxe barruko indarkeria-egoerak bizi dituela edo bizi izan dituela 
(Adierazitako Tratu Txarra taldea).  
 
Bizkaian bizi diren emakume guztien % 22,1ek (kopuru absolutuetan, 131.000 emakume baino 
gehiago dira) esan du gaur egun, sarritan edo batzuetan, galdeketan adierazitako emakumeen 
aurkako etxe barruko hamalau indarkeria-egoeretariko bat, gutxienez, bizitzen ari dela (Tratu Txar 
Teknikoa taldea). 
 
Bizkaian bizi diren emakume guztien % 11,2k (kopuru absolutuetan, 66.400 emakume baino 
gehiago dira) esan du gaur egun, sarritan edo batzuetan, galdeketan adierazitako emakumeen 
aurkako etxe barruko hamalau indarkeria-egoeretariko bat, gutxienez, bizitzen ari direla, "ez du 
baloratzen egiten duzun lana" egoera bakarrik adierazi duten emakumeen kasuan izan ezik (Tratu 
Txar Teknikoa Zentzu Hertsian taldea). 
 
Bizkaian bizi diren emakume guztien % 19,1ek (kopuru absolutuetan 113.000 emakume baino 
gehiago dira) esan du inguru hurbileko emakumeen aurkako etxe barruko indarkeria-egoeren berri 
duela. 
 
Bizkaian bizi diren emakume guztien % 78,5ek (kopuru absolutuetan 465.800 emakume 
baino gehiago dira) esan du badakiela zer egin edo nora joan etxe barruko indarkeria-egoeretan.

                                           

*Atal honetan adierazitako datuak 2009. urteari buruzkoak dira. "Emakumeen aurkako etxe barruko Indarkeria. 2009ko emaitzak eta 2005-
2009 arteko alderaketa Bizkaiko lurralde historikoan" azterlana, Bizkaiko Foru Aldundiak egina, helbide elektroniko honetan eskuragarri:  
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/2009ko_MacroInkesta.pdf 
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4. kapitulua  
OSASUN-ESPARRUA 
 
 

Esparrua eta egoera orokorra  
 
Osasun-zerbitzuetan, Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa da Estatuko oinarrizko legeria 
exekutatzea, osasun publikoko eta osasun-laguntzako legegintza garatzea eta autonomia-
estatutuan bere gain hartutako osasun-zerbitzu guztiak antolatu eta administratzea; izan ere, 
Lurralde Historikoen Legeak (LHL) ez die eskumenik esleitzen lurralde historikoetako foru-
organoei. 
 
Osasun-arretaren eremua funtsezko arloa da hautemateko eta arretarako, bai eta emakume 
eta biktimen osasun integrala hobetzeko ere. Hori horrela, “Etxeko tratu txarrak eta sexu-
erasoak jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. akordioa” 
izenekoak (Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak sustatu eta koordinatzen du) 
kolektibo horrekin esku hartzeko esparrua ematen du. 2008an, jardun-protokoloa eguneratu 
zen, “Etxeko tratu txarrei eta emakumeen kontrako indarkeria sexualari buruzko protokoloa” 
argitaratu zenean, eta protokolo horren helburua zen “EAEn jarduteko jarraibide komunak 
ezartzea, etxeko tratu txarren, sexu-eraso edo gehiegikerien biktima izan eta osasun-zentro 
batera joaten diren emakumeek osasun-arreta osoa ziurtatua izan dezaten”; horrela, biktimak 
osasuna berreskuratzea errazten da, gizarte-baliabideak balia ditzake eta auzitegiaren eta 
derrigorrezko lege jarduketak ahalbidetzen dira. 
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Arreta-datuak  
 
Kapitulu honetan, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak 2017an eta 2018an Bizkaiko osasun-
arloko Larrialdietako Arretaren eta Lehen Mailako Arretaren (LMA) eremuetan 
hautemandako genero-indarkeriako kasuei buruz emandako datuak aurkezten dira. Kasuak 14 
urteko edo gehiagoko emakumeei buruzkoak dira. 
 
Datu orokor gisa, nabarmendu dezakegu, 2018an aurreko urtean baino kasu gehiago artatu 
direla bai larrialdietako arretaren eremuan, baita lehen mailako arretaren eremuan ere. Hain 
zuzen ere, igoera hori % 18,2koa izan da larrialdietako arretaren eremuan, eta % 9koa, lehen 
mailako arretaren eremuan. 
 
Bi eremu horietan aldeak ikusten dira osasun-erakundeen edo eskualdeen arabera 
erregistratutako kasu-kopuruan. 
 
Emakumeen ezaugarriak direla eta, eskuragarri dauden datuek aukera ematen dute ikusteko 
adinak Lehen Mailako Arretan eta Ospitaletako Larrialdietan hautemandako kasuen profil 
bereizia irudikatzen duela; bertan, zerbitzuaren erabileran larritasun handiagoko egoerek 
eragin dezakete: 
 

� Ospitaletako Larrialdietan genero-indarkeriagatik artatutako emakume kopuru 
handi batek (% 65,5) 40 urte baino gutxiago ditu. Eremu horretan ikusitako kasuen 
% 10,3 baino ez dagokie 50 urtetik gorako emakumeei.  

� 50 urtetik gorako emakumeak nabarmenagoak dira Lehen Mailako Arreta 
zerbitzuetan; 2018an, kontsulta horietan hautemandako kasuen % 25,9 dira. 

 

 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila 
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4.1 grafikoa. Larrialdi eta Lehen mailako arretan detektatutako 
kasuen banaketa (%)  adinaren arabera. Bizkaia. 2018 

LARRIALDIAK LEHEN MAILAKO ARRETA
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4.1. LARRIALDIETAKO ZERBITZUAK 
 
Atal honetan, Osakidetzaren Bizkaiko Ospitaletako Larrialdi Zerbitzuko datuak aztertuko dira. 
 
2018an, 351 kasu hauteman dituzte Bizkaiko Larrialdi Zerbitzuek. 2017. urteko datuekin 
alderatuz gero, hautemandako kasuen kopuruak % 18,2 egin du gora; 2018koak aztertutako 
epealdiko (2013-2018) kopururik handienak dira.  
 
EAEko lurralde guztiari dagokionez, kasuen kopuruak % 8,4 egin du gora; 2017an baino 38 kasu 
gehiago hauteman dira. Bestalde, aurreko urteetan gertatu izan den bezala, EAEko guztiko 
kasu kopuruaren zati nabarmen bat Bizkaian artatuko kasuei dagokie.  
 

 4.1 taula. Larrialdietan hautemandako kasuak lurralde-eremuaren arabera.  
2017-2018 

 

 
 
 
 

 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila. 

 
Osasun-erakundeei dagokienez, aurreko urteko datuekin alderatuz gero, desberdintasun 
gehien Bilbao-Basurto ESIn eta San Eloy ospitalean aurki ditzakegu. 2017ko datuekin 
alderatuta, Bilbao-Basurto ESIn hautemandako kasuek % 29,7 egin dute gora, hots 49 kasu 
gehiago hauteman dira; San Eloy ospitalean, ordea, % 34,2 egin dute behera, hau da 26 kasu 
gutxiago hauteman dira.  
 
Uribe ESIri dagokionez, 4.2 taulan ikus dezakegun kasuen gorakadak larrialdi-zerbitzua 
egonkortu eta finkatu izanarekin du zerikusia. Gogoan izan behar dugu 2017ko datuak 
zerbitzua abian jarri zeneko urteari dagozkiola. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2017 2018 ∆ 
Bizkaia  297 351 18,2 
EAE 450 488 8,4 

Bizkaiaren ehunekoa, EAE 
osoaren gainean 66,0 71,9 - 
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 4.2 taula. Larrialdietan hautemandako kasuak osasun-erakundearen arabera.  
Bizkaia 2017-2018 

 

 
 
 
 
 

 
 

*Uribe ESIko ospitaleak 2017ko maiatzean ireki zuen Larrialdi Zerbitzua. 
Oharra: ESI: Erakunde Sanitario Integratua. Barrualde-Galdakao ESIk 
Gernika-Lumo Ospitalea eta Galdakao-Usansolo Ospitalea barne hartzen 
ditu; Bilbao-Basurto ESIk Basurtuko Unibertsitate Ospitalea barne 
hartzen du; Uribe ESIk Urdulizko Alfredo Espinosa Ospitalea barne 
hartzen du. 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila. 
 
 

Osasun-erakundearen araberako kasuen banaketan, aldea dago oraindik ere Bilbao-Basurto 
ESIko hautemate-bolumenean eta gainerakoen artean; izan ere, gainerako erakundeek baino 
bolumen handiagoa du. 
 
Osasun Sailaren datuen arabera, San Eloy Ospitaleko hautemate-bolumena % 14,2 da (2013an 
geroztik erregistratu den baxuena) eta Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko, Uribe ESIko eta 
Barrualde-Galdakao ESIko hautemate-bolumena Bizkaiko guztizko kasuen % 10 baino gutxiago 
da. 

 
 

 4.3 taula. Larrialdietan hautemandako kasuen banaketa (%) osasun-erakundearen arabera. 
Bizkaia 2013tik 2018ra arteko bilakaera 

 

*Uribe ESIko ospitaleak 2017ko maiatzean ireki zuen Larrialdi Zerbitzua. 
Oharra: ESI: Erakunde Sanitario Integratua. Barrualde-Galdakao ESIk Gernika-Lumo Ospitalea eta Galdakao-
Usansolo Ospitalea barne hartzen ditu; Bilbao-Basurto ESIk Basurtuko Unibertsitate Ospitalea barne hartzen 
du; Uribe ESIk Urdulizko Alfredo Espinosa Ospitalea barne hartzen du. 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila 

 
 
 

 2017 2018 ∆ 
San Eloy Ospitalea 76 50 -34,2 
Gurutzetako Unibertsitate 
Ospitalea 25 33 32,0 
Barrualde-Galdakao ESI 24 26 8,3 
Bilbao-Basurto ESI 165 214 29,7 
Uribe ESI* 7 28 300,0 
Guztira 297 351 18,2 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
San Eloy Ospitalea 13,8 22,5 19,1 21,0 25,6 14,2 
Gurutzetako Unibertsitate 
Ospitalea 9,5 12,0 6,7 8,0 8,4 9,4 
Barrualde-Galdakao ESI 7,4 4,7 7,5 7,0 8,1 7,4 
Bilbao-Basurto ESI 69,3 60,8 66,7 64,0 55,6 61,0 
Uribe ESI* - - - - 2,3 8,0 
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila 

 
 
Adina  
 
2018an ospitaletako larrialdi zerbitzuetan hautemandako kasuetako asko 40 urte baino 
gutxiagoko emakumeei dagozkie (% 65,5): 14 eta 19 urte bitarteko gazteei kasuen % 7,4 
dagokie; 20 eta 29 urte bitarteko emakumeei kasuen % 29,6, eta 30 eta 39 urte arteko 
emakumeei, % 28,5.  
 
Arretarako beste eremu batzuetan gertatzen den bezala, larrialdietako osasun-erregistroek 50 
urtetik gorako emakumeen presentzia urria islatzen dute, gainerako adin-taldeekin alderatuta: 
adin horretako emakumeek pisu handia dute biztanleria osoan (% 46), baina Bizkaiko 
Ospitaletako Larrialdi Zerbitzuen bidez hautemandako kasuen % 10,3 dira soilik adin 
horretakoak.    
 
Aurreko urteko datuekin alderatuz gero, adin-taldeei dagokienez, aldaketarik handiena 40 
urtetik 49 urtera bitarteko emakumeen kasuan ikus dezakegu, adin-tarte horretan 
hautemandako kasuen kopuruak % 51,8 egin baitu gora (hain zuzen ere, 2017an baino 29 kasu 
gehiago hauteman dira). 20 urtetik 29 urtera bitarteko emakumeen eta 30 urtetik 39 urtera 
bitarteko emakumeen kasuan ere, hautemandako kasuen kopuruak gora egin du, % 13 eta      
% 17,7, hurrenez hurren.   
 
Bestalde, 50 urtetik 59 urtera bitarteko emakumeen adin-taldean hautemandako kasuek % 25 
egin dute behera (7 kasu gutxiago). Gainerako adin-taldeetan, hautemandako kasuen 
kopuruek egonkor jarraitzen dute.  
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4.2. grafikoa. Larrialdietan detektatutako kasu-kopurua osasun-erakundearen arabera. 
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 4.4 taula. Larrialdietan hautemandako kasuak adinaren arabera. Bizkaia 2017-2018 
 2017 2018 ∆ 
14-19 urte 24 26 8,3 
20-29 urte 92 104 13,0 
30-39 urte 85 100 17,7 
40-49 urte 56 85 51,8 
50-59 urte 28 21 -25,0 
60-69 urte 6 8 33,3 
70 urte edo gehiago 6 7 16,7 
Guztira 297 351 18,2 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila. 
 
 
Talde bakoitzaren kasu-kopurua eta adin horietako emakumeen guztizko biztanleria 
alderatuta, ikus daiteke 20-39 urte bitarteko emakumeek dutela biktima-tasarik altuena. Hain 
zuzen ere, 20 eta 29 urte bitarteko emakumeek dute tasarik altuena, 10.000 emakumeko 
21,3 kasu.  
 
50 urtetik aurrera, emakumeen adinak gora egin ahala, tasak etengabe behera egiten du, 
modu nabarmenean. 
 
 

 
Oharra: Tasa kalkulatzeko 14 urteko edo gehiagoko emakumeen biztanleria hartu da kontuan, 
EINen 2018eko urtarrilaren 1eko datuak oinarri hartuta.  
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila 
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4.3 grafikoa. Larrialdietan detektatutako kasuak adin-taldeen arabera. 
10.000 emakumeko tasa. Bizkaia. 2018
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Tratu txar mota 
 
Larrialdi Zerbitzuetan zaila da hautemateak tratu txar moten arabera sailkatzea, oharra 
kodifikazio baten bidez idazten baita. Alor horretan, kasuen erregistroa CIE 10 Gaixotasunen 
Nazioarteko Sailkapenaren bidez egin daiteke, edo bestela, hitzez hitz idatz daiteke tratu 
txarra.  
 
2018an, kasu gehienak hitzez hitz hartu ziren (% 74,3). Nabarmendu behar da, aurreko 
ekitaldiarekiko, gora egin duela hitzez hitz sailkatutako kasuen kopuruak (% 23,9ko igoera). 
Tratu txar fisikoak guztizko kopuruaren % 15,9 dira, eta tratu txar sexualak, % 9,5. Horrez gain, 
tratu txar psikologiko gisa sailkatutako kasu bat hauteman da. 
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4.2. LEHEN MAILAKO ARRETA (LMA) 
 
2018an Lehen Mailako Arretan genero-indarkeriarekin lotutako 278 kasu hauteman ziren. 
Aurreko urtetik hona kopurua % 9 hazi dela kontuan hartua, 2018an erregistratutako kopurua, 
2016koarekin batera (278), aztergai dugun epealdiko handiena da.  
 
EAEn guztira 456 kasu hauteman ziren, 2017an baino % 14 gehiago. Esparru honetan ere, 
nabarmendu behar dugu, EAEko guztizko kasu kopuruaren zati nabarmen bat Bizkaian 
artatutako kasuei dagokiela. Hain zuzen, EAEn hautemandako kasuen guztizko kopuruaren      
% 61 Bizkaian gertatu dira.  
 

 4.5 taula. Lehen Mailako Arretan hauteman diren kasuak lurralde-eremuaren arabera.  
2017-2018 

 

 
 

 
 
 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila. 
 
 
Datuak osasun-erakundeen arabera aztertuta, ikus daiteke osasun-erakunde guztietan ez dela 
joera bera errepikatzen: 2017. urteko datuekin alderatuz gero, desberdintasunik 
nabarmenenak Barrualde-Galdakoa ESIri (20 kasu gehiago artatu dira), Bilbao-Basurto ESIri (14 
kasu gehiago hauteman dira) eta Barakaldo Sestao ESIri  (9 kasu gutxiago hauteman dira) 
dagozkionak dira. Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzeta ESIn eta Uribe ESIn artatutako kasuen 
kopuruak egonkor dirau. 
 
 

 4.6 taula. Lehen Mailako Arretan hautemandako kasuak ESIren arabera.  
Bizkaia 2017-2018 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Oharra: ESI: Erakunde Sanitario Integratua.  
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila 

 2017 2018 ∆ 
Bizkaia  255  278  9,0  
EAE 400  456  14,0  

Bizkaiaren ehunekoa, EAE 
osoaren gainean 63,8  61,0  - 

 2017 2018 ∆ 
Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzeta 
ESI 27 27 0,0  
Uribe ESI 27 25 -7,4  
Barakaldo Sestao ESI 28 19 -32,1  
Barrualde-Galdakao ESI 121 141 16,5  
Bilbao-Basurto ESI 52 66 26,9  
Guztira 255 278 9,0  
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Larrialdi Zerbitzuetan gertatzen denaren kontra, azken urteetan Barrualde-Galdakao ESIn 
hauteman dira kasu gehien: 2018an Bizkaiko Lehen Mailako Arretan hauteman diren kasuen 
erdia ospitale horretan hauteman da. 2017. urtean izan ezik, urtetik urtera handiagoa da 
Barrualde-Galdakao ESIn hautemandako kasuen kopurua. Aurreko urteko kopuruekin 
alderatuz gero, 2018an hautemandako kasuen kopuruak % 3,2 egin du gora. 
  
Horrez gain, aipagarria da Bilbao-Basurto ESIn erregistratutako hautemate-kopurua, bertako 
ehunekoak gainerako erakundeetako ehunekoen oso desberdinak baitira. 2018an, Bizkaian 
hautemandako kasuen % 23,7 Bilbao-Basurto ESIn egin dira. Bigarren erakundea da 
hautemandako kasu-kopurua kontuan hartuta, nahiz eta azken lau urteetan kopuru horrek 
behera egin duen.   
 
Bestalde, 2018an, Uribe ESIk eta Barakaldo Sestao ESIk aztertutako epealdiko proportzio 
baxuenak dituzte. Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzeta ESIri dagokion zifra, ordea, 2013az geroztik 
erregistratu den ehunekotik oso hurbil dago.  
 

4.7 taula. Lehen Mailako Arretan hautemandako kasuak (%) ESIren arabera.  
Bizkaia 2013tik 2018ra arteko bilakaera 

 

Oharra: ESI: Erakunde Sanitario Integratua.  
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila 

 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila 
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4.4 grafikoa. Lehen Mailako Arretan detektatutako kasuak ESIen arabera. 
Bizkaia. 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzeta 
ESI 5,3  6,7 3,0  5,0 10,6 9,7 
Uribe ESI 12,3  13,0 16,5  11,9 10,6 9,0 
Barakaldo Sestao ESI 9,4  11,8 11,9  9,4 11,0 6,8 
Barrualde-Galdakao ESI 37,3  41,7 46,6  53,2 47,5 50,7 
Bilbao-Basurto ESI 35,7  26,8 22,0  20,5 20,4 23,7 

Ezkerraldea-Enkarterri-
Gurutzeta ESI 
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10.000 emakumeko hauteman diren kasuen tasa 
 
Erakunde Sanitario Integratu bakoitzean hautemandako kasuak eta eremu horietako 
emakumeen biztanleria alderatzen baditugu, ikus daiteke Barrualde-Galdakao ESIk 
hautematen dituela kasu gehien, alde handiarekin. Erakunde horrek 9,0 kasu hautematen ditu 
10.000 emakumeko.  
 
 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila 

 
 
Adina  
 
Adin-taldeka, Lehen Mailako Arretan hautemandako kasuen erdiak (% 56,8) 30 eta 49 urte 
arteko emakumeei dagozkie. Haietatik gehienak, 30 eta 39 urte bitarteko emakumeei dagozkie 
(% 32).  
 
Kapituluaren hasieran adierazi den moduan, beste baliabide batzuetan ez bezala, Lehen 
Mailako Arretan hautemandako kasuen adin-kurbak 50 urtetik gorako emakumeen kasuak 
argitara ateratzea ahalbidetzen du, beste arreta-esparru batzuetan baino gehiago, osasun-
arloak izan ala ez.  
 
Nahiz eta azken urteetan behera egin duen 50 urte baino gehiagoko emakumeen kasuen 
hautemateak, datuek adierazten dute emakume horien presentzia gero eta ohikoagoa dela 
eremu horretan; izan ere, adin-tarte horretakoak dira 2018ko kasuen % 25,9. Gainera, 

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0

10
.00

0 e
ma

ku
me

ko
 ta

sa

4.5 grafikoa. Detektatutako kasuak ESIen arabera.
10.000 emakumeko tasa. Bizkaia. 2018
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kontsulta horietan ikus daiteke gora egin dutela 70 urte eta gehiagoko emakumeen kasuek 
(% 9,7). 
 
2018ko datuak aurreko urtekoekin alderatuta, ikus daiteke kasu gehienetan eutsi egin zaiola 
hautemate-kopuruari (datuek erakusten dute gehienez ere 6 kasuko aldea dagoela urte batetik 
bestera). 14 eta 19 urte bitarteko eta 30 eta 39 urte bitarteko adin-tarteetan aurki ditzakegu 
aldaketarik handienak: emakume gazteenen adin-tartean 9 kasu gutxiago hauteman dira, hau 
da % 52,9 gutxiago. 30 eta 39 urteen artean, ordea, 31 kasu gehiago hauteman dira. Hau da, 
aurreko urtearekin alderatuta, hautemateen kopuruak % 53,4 egin du gora. 
 

 4.8 taula. Lehen Mailako Arretan hautemandako kasuak adinaren arabera. 
Bizkaia 2017-2018 

 

 2017 2018 ∆ 
14-19 urte 17 8 -52,9 
20-29 urte 41 40 -2,4 
30-39 urte 58 89 53,4 
40-49 urte 68 69 1,5 
50-59 urte 31 26 -16,1 
60-69 urte 19 19 0,0 
70 urte edo gehiago 21 27 28,6 
Guztira 255 278 9,0 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila 
 

Lehen Mailako Arretan, biktimen-kopurua eta adin horietako emakumeen guztizko biztanleria 
alderatuta, ikus daiteke 30-39 urte bitarteko emakumeek dutela biktima-tasarik altuena (12,3 
kasu 10.000 emakumeko), haien atzetik 20-29 urte bitarteko emakumeek (8,2), eta hirugarren 
postuan 40-49 urte bitartekoek (7,4). 
 
Ospitaletako Larrialdi Zerbitzuetan gertatzen den moduan, Lehen Mailako Arretako tasek ere 
nabarmen egiten dute behera 50 urtetik gorako emakumeetan; hala ere, 60-69 urte bitarteko 
adin-tartean bikoiztu egiten dira Larrialdi Zerbitzuetan erregistratutako tasak, eta 70 urtetik 
gorakoen kasuan, laukoiztu. 
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Oharra: Tasa kalkulatzeko 14 urteko edo gehiagoko emakumeen biztanleria hartu da kontuan, EINen 
2018eko urtarrilaren 1eko datuak oinarri hartuta. 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Saila 

 
 
Tratu txar mota 
 
2018an, anbulatorietan gehien artatu diren tratu txarrak fisikoak izan dira. Bestalde, 
erregistratutako kasuen herenean, tratu txar psikologikoak hauteman dira. Prebalentziari 
buruzko ikerketek diotenez, tratu txar psikologikoak dira genero-indarkeria kasuetan 
ohikoenak diren tratu txarrak; hala ere, ez da hain bistakoa identifikazioetan eta arretan. 
 

 4.9 taula.  Lehen Mailako Arretan hautemandako tratu txar moten kodeen erregistroak (%).  
Bizkaia 2018 

 

 2018 
Tratu txar fisikoak 56,7  
Tratu txar psikologikoak 32,7  
Tratu txar sexualak 2,8  
Tratu txarren biktimentzako aholkularitza 7,0 
Bestelako tratu txarrak/helduak abandonatzea 0,7  

 

Oharra: kasu berean tratu txar mota bat baino gehiago egon daiteke. 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuetan oinarrituta. Osasun Sailao 
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4.6 grafikoa. Lehen Mailako Arretan detektatutako kasuak adin-taldeen arabera. 
10.000 emakumeko tasa. Bizkaia. 2018
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6. kapitulua  
LABURPENA 
 
Emakumeen aurkako etxe barruko indarkeria. 2009ko emaitzak eta 2005-2009ko konparazioa 
Bizkaiko Lurralde Historikoan azterlanean jasotzen denez, Bizkaian bizi diren emakume guztietatik 
%3,3k (19.500 emakume baino gehiago dira) diote azken bi urteetan indarkeria-egoerak bizi 
dituztela edo bizi izan dituztela etxean.  
 
Lurraldeko emakumeei egindako inkesta horretan, indarkeriazko egoera zehatzen bizipenari buruz 
galdetu zaienean, tratu txarrak jasan dituztela adierazi duten emakumeez gain, %22,1ek esan dute 
(kopuru absolutuetan, 131.000 emakume baino gehiago) gaur egun, sarritan edo batzuetan, 
galdeketan adierazitako emakumeen aurkako etxe barruko hamalau indarkeria-egoeretako bat 
gutxienez ari direla jasaten (Tratu Txar Teknikoko taldea). Multzo horretatik kenduz gero baiezko 
erantzuna "ez du balioesten egiten duen lana" itemari soilik ematen diotenak, ehunekoa Bizkaiko 
emakumeen %11,2 da (kopuru absolutuetan, 66.400 emakume baino gehiago); azterlanaren 
arabera, horiek osatzen dute hertsiki tratu txar teknikoko taldea.  
 
Era berean, Bizkaian bizi diren emakumeen %19k esan dute (113.000 emakume baino gehiago) 
ezagutzen dituela inguru hurbilean emakumeen aurkako etxe barruko indarkeria-egoerak. 
 
Zerbitzu publikoek emandako datuei esker, posible da emakume horietatik zenbatek eskatzen 
duten laguntza instituzionala jakitea. Alabaina, jakinekoa da indarkeria-egoerak bizi dituzten 
emakume gutxi batzuek bakarrik salatzen dutela egoera hori zerbitzu publikoetan, eta gehienetan, 
zaurgarritasun-egoerekin lotutako kasuak izan ohi direla.  
 
Hurrengo atalean, laguntza-eskaera horiei lotuta Bizkaiko erakundeek erregistratutako datu 
nagusiak laburbiltzen dira. 
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6.4. OSASUN ARLOA 
 

Bizkaiko larrialdietako arretan eta lehen mailako arretan hautemandako genero-indarkeria 
kasuekin osatzen dira osasun-datuak, eta 14 urteko eta handik gorako emakumeei 
dagozkie.  
 
2018an, 351 genero-indarkeria kasu detektatu dituzte Bizkaiko larrialdi-zerbitzuek, iaz baino 
%18,2 gehiago. Lehen mailako arreta-zerbitzuaren bidez 278 kasu detektatu dira, eta 
2017tik %9ko igoera esan nahi du horrek. 
 
Larrialdi-zerbitzuetan nahiz lehen mailako arreta-zerbitzuetan aldeak daude 
erregistratutako kasuen bolumenean: lehenei dagokienez, Bilbo-Basurtu ESI nabarmentzen 
da (%61), eta bigarrenei dagokienez, Barrualde-Galdakao ESIk du kopururik handiena 
(%50,7). 
 
Adinari erreparatuz gero ere aldeak daude esparru batean eta bestean artatutako pertsonen 
soslaian: ospitaleko larrialdietan hautemandako kasuetan, 40 urte baino gutxiagoko 
emakumeak izan dira gehienak (%65,5). 50 urtetik gorakoak %10,3 izan dira; lehen mailako 
arretan, berriz, %25,9 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 hogeita hamar kasu.  
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7. kapitulua  
TERMINOEN GLOSARIOA 
 

 
7.4. OSASUN ESPARRUA 

 
Detektatutako kasua  

Erreferentziazko urtean zehar detektatu den 14 eta urte gehiagotako emakumeetako 
genero-indarkeriari buruzko kasua. 

 

Erakunde Sanitario Integratua (ESI) 

Arreta integraleko eredu gisa, Osakidetzako Plan Estrategikoaren markoan jarritako 
egitura antolatzailea. Honek, mugape geografiko jakin baten barruan, lehen mailako 
arretako zentroak eta horien erreferentziako ospitalea elkartzen ditu. 
 

Bizkaiko Osasun Barrutiaren Lurralde Eremuaren barruan honako hauek zenbatzen 
dira: 

� Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta Erakunde Sanitario Integratua 

� Bilbao-Basurtu Erakunde Sanitario Integratua 

� Barrualde-Galdakao Erakunde Sanitario Integratua 

� Barakaldo-Sestaoko Erakunde Sanitario Integratua 

� Uribe Erakunde Sanitario Integratua 
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8. kapitulua  

ITURRIAK 

 

8.4. OSASUN ESPARRUA 

 
Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. 

 
Eusko Jaurlaritzaren Osasun sailari dagozkio, beste funtzio eta jardun-arlo batzuen 
artean, osasun-plangintza eta antolamendua, baita zainketa epidemiologikoa ere. 
 
Sail honi Osakidetza- Euskal Osasun Zerbitzua zuzenbide pribatuko erakunde publikoa 
atxikita dago. 

 
Osasun Saila 
Donostia – San Sebastián Kalea, 1 
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)  
Tel. 945 01 80 00 
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1. ERANSKINA 
 

DATUEN TAULAK 
 
 
______________________________________________________________________ 
 



IV. Arloa: OSASUNEKOA

1.1. Lurralde eremuaren arabera

1.2. Erakunde sanitarioaren arabera

1.3. Adinaren arabera

3.1. Lurralde eremuaren arabera

3.2. Erakunde Sanitario Integratuen (ESI) arabera.

3.3. Adinaren arabera

4. taula. Lehen Mailako Arretan detektatutako genero-indarkeriaren biktima diren 
emakumeen kasuak (>=14 urte) tratu txar motaren arabera. Bizkaia. 2018

3. taula. Lehen Mailako Arretan detektatutako genero-indarkeriaren biktima diren 
emakumeen kasuak (>=14 urte). Bizkaia. 2017-2018.

LARRIALDIETAKO DATUAK

LEHEN MAILAKO ARRETAREN DATUAK

1. taula. Larrialdietan detektatutako genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen 
kasuak (>=14 urte). Bizkaia. 2017-2018.

2. taula. Larrialdietan detektatutako genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen 
kasuak (>=14 urte) tratu txar motaren arabera. Bizkaia. 2018



IV. Arloa: OSASUNEKOA
I. LARRIALDIetako Datuak

1.1. Lurralde eremuaren arabera

DETEKTATUTAKO KASUAK

Lurralde Eremua 2017 2018 ∆
Bizkaia 297 351 18,2 

EAE 450 488 8,4 

Bizkaia EAEko guztiaren gain % 66,0 71,9 

Iturria: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.

1.2. Erakunde sanitarioaren arabera

2017 2018 ∆
San Eloy Ospitalea 76 50 -34,2 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea 25 33 32,0 

Barrualde-Galdakao ESI 24 26 8,3 

Bilbo-Basurto ESI 165 214 29,7 

Uribe ESI 7 28 300,0 

GUZTIRA 297 351 18,2 

Oharra: ESI: Erakunde Sanitario Integratua.

Iturria: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.

1.3. Adinaren arabera

   ADIN - TALDEAK (URTEAK) 2017 2018 ∆
14 eta 19 bitartean 24 26 8,3 

20 eta 29 bitartean 92 104 13,0 

30 eta 39 bitartean 85 100 17,6 

40 eta 49 bitartean 56 85 51,8 

50 eta 59 bitartean 28 21 -25,0 

60 eta 69 bitartean 6 8 33,3 

70 eta gehiago 6 7 16,7 

GUZTIRA 297 351 18,2 

Iturria: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.

ERAKUNDE SANITARIOAK

1. taula. Larrialdietan detektatutako genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen kasuak (>=14 urte). 
Bizkaia. 2017-2018



IV. Arloa: OSASUNEKOA
I. LARRIALDIetako Datuak

TRATU TXAR MOTA 2018 

Tratu txar fisikoa 60 

Tratu txar psikologikoa 1 

Tratu txar sexuala 36 

280 

* Sailkapena CIE10aren bidez egiten ez den kasuiei buruz ari da. Tratu txarra era literalean erregistratzen da. 

Oharra: kasu berean hainbat tratu txar mota gerta daitezke.

Iturria: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.

Tratu txar literala duten kode kopurua*

2. taula. Larrialdietan detektatutako genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen kasuak (>=14 urte) tratu 
txar motaren arabera. Bizkaia. 2018



IV. Arloa: OSASUNEKOA
II. LEHEN MAILAKO ARRETAren Datuak

3.1. Lurralde eremuaren arabera

DETEKTATUTAKO KASUAK

Lurralde Eremua 2017 2018 ∆
Bizkaia 255 278 9,0 

EAE 400 456 14,0 

Bizkaia EAEko guztiaren gain % 63,8 61,0 

Iturria: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.

3.2. Erakunde Sanitario Integratuen (ESI) arabera

ESI 2017 2018 ∆
Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI 27 27 0,0 

Uribe ESI 27 25 -7,4 

Barakaldo-Sestao ESI 28 19 -32,1 

Barrualde-Galdakao ESI 121 141 16,5 

Bilbo-Basurto ESI 52 66 26,9 

GUZTIRA 255 278 9,0 

Iturria: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.

3.3. Adinaren arabera

   ADIN - TALDEAK (URTEAK) 2017 2018 ∆
14 eta 19 bitartean 17 8 -52,9 

20 eta 29 bitartean 41 40 -2,4 

30 eta 39 bitartean 58 89 53,4 

40 eta 49 bitartean 68 69 1,5 

50 eta 59 bitartean 31 26 -16,1 

60 eta 69 bitartean 19 19 0,0 

70 eta gehiago 21 27 28,6 

GUZTIRA 255 278 9,0 

Iturria: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.

3. taula. Lehen Mailako Arretan detektatutako genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen kasuak (>=14 
urte). Bizkaia. 2017-2018



IV. Arloa: OSASUNEKOA
II. LEHEN MAILAKO ARRETAren Datuak

TRATU TXAR MOTA 2018 

Tratu txar fisikoa 161 

Tratu txar psikologikoa 93 

Tratu txar sexuala 8 

Tratu txarren biktimei aholkularitza 20 

Beste tratu txarrak / abandonuak 2 

Oharra: kasu berean hainbat tratu txar mota gerta daitezke.
Iturria: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.

4. taula. Lehen Mailako Arretan detektatutako genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen kasuak 
(>=14 urte) tratu txar motaren arabera. Bizkaia. 2018
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Gaur egun emakumeen aurka, emakume izate hutsagatik, era batera eta bestera 
eragiten den indarkeriaren fenomenoa izendatzeko kontzeptu asko erabiltzen dira: 
“indarkeria sexista”, “gizonezkoen indarkeria”, “genero-indarkeria”, etab.  Dena den, 
terminologia bateratu eta errakuntzak saihestu nahian, “emakumeen aurkako 
indarkeria” erabiltzea proposatzen da. Hainbat arrazoi ikusi ditugu hautu hori egiteko: 
lehenik eta behin, gai honetan aditu izan gabe edonork ulertzeko moduko termino argi 
eta ulerterraza delako; bigarren, indarkeria-mota hau emakumeek pairatzen dutela 
nabarmentzen duelako eta; hirugarren eta azken, uneotan bera delako adostasun 
sozial eta politiko handiena biltzen duen adierazpidea eta agiri juridikoetan eta 
nazioartekoetan1 erabiltzen ari dena. Nahiago dugu “genero-indarkeria” terminoa 
baztertzea, horren helmena eta esanahia argi zehazten ez bada edo espresuki 1/2004 
Lege Organikoari ez badagokio, behintzat, azken aldi honetan hainbat sektoretan 
indartzeaz gain estatuko araudi berrian azaltzen bada ere, denek ez dutelako esanahi 
berarekin erabiltzen, eta ondorioz, argitu beharrean nahasmendua ari delako eragiten. 
Izan ere, “emakumeen aurkako indarkeriaren” sinonimotzat erabiltzen da batzuetan, 
eta bestetan, berriz, zentzu zabalagoa ematen zaio eta genero-harremanen ondorioz 
pertsonek –emakumeak bereziki, baina ez beti- paira dezaketen edozein indarkeria-
motari egokitu. Zenbaitetan, halaber, emakumeen aurkako indarkeriaz jardutean 
erabiltzen da, baina soil-soilik bikote-harremanetan ematen denean.  
 
Emakumeen aurkako indarkeria definitzeko, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 50. artikuluan eta 2002ko apirilaren 
30ean Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeak Estatu Kideei Emakumea 
Indarkeriaz Babesteko onartutako Gomendioan jasotakoa erabiltzea proposatzen da: 
 
“…sexuaren ziozko edozein ekintza bortitz joko da emakumeen aurkako indarkeriatzat, 
baldin eta ekintza horrek emakumeari kalte fisiko, sexual edo psikologikoa edo 
sufrimendua ekartzen badio edo ekar badiezaioke. Jokaera horien artean sartuko dira 
emakumea ekintza horiek egitearekin mehatxatzea, hertsapenak egitea edo 
askatasuna arbitrarioki kentzea, bizitza publikoan edo pribatuan.”2. 
 
Aipatutako Gomendioan adierazitakoaren arabera, honako hauek sartzen dira 
indarkeria horren barruan, nahiz ez diren bakarrak: 
                                                           
1Hor daude, besteak beste, NBEren Adierazpena, emakumeen kontrako indarkeria ezabatzearen 
ingurukoa (1993); Emakumearen gaineko Pekingo IV. Mundu Konferentzian onartutako Ekintzarako 
Oinarria (1995); Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeak estatu kideei egindako Gomendioa 
emakumeari indarkeriaren aurrean babesa ematearen inguruan (2002), eta emakumeen aurkako 
indarkeriaren ondorioak arintzeko eta indarkeria hori Europar batasunetik ezabatzeko jardunbide 
egokietarako Gida (2002). 
2 Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzearen inguruko NBEren Adierazpenean (1993) eta 
Emakumearen gaineko Pekingo IV. Mundu Konferentzian onartutako Ekintzarako Oinarrian (1995) 
jasotako definizioak ere ildo beretik doaz. 
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a) Familian edo etxean gertatzen den indarkeria, hala nola: eraso fisikoa eta 

mentala, abusu emozionala eta psikologikoa, bortxaketa et sexu-abusuak, 
intzestua, senar, mutil-lagun edo noizean behinkako lagunek edo berarekin 
bizi direnek emakumea bortxatzea, ohorearen izenean egindako krimenak, 
emakumeen aurkako mutilazio genital edo sexuala eta emakumearen kaltetan 
oraindik bizirik dirauten hainbat ohitura, behartutako ezkontzak, besteak beste; 

b) Gizartean gertatzen den indarkeria, honako hauek, besteak beste: 
bortxaketak, sexu-abusuak, lantokian, erakundeetan edo beste hainbat 
lekutan gertatzen den sexu-jazarpena edo larderia, esplotazio sexual eta 
ekonomikorako emakumeen legez kanpoko trafikoa eta turismo sexuala; 

c) Estatuak edo haren agintariek eragindako edo onartutako indarkeria; 
d) Gatazka armatuko egoeran emakumeen giza eskubideak urratzea, hala nola: 

emakumeak bahitzea, lekualdatzera behartzea, sistematikoki bortxatzea, 
sexu-esklabotza, haurdunaldi behartuak eta emakumeen trafikoa (sexu-
esplotaziorako edo esplotazio ekonomikorako).  

 
Etxeko tratu txarak eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea 
emateko erakunde arteko Hitzarmenean jorratzen diren emakumeen aurkako 
indarkeria mota biei ekingo diegu ondoren.  
 
 
1. Etxeko tratu txarrak 
 
Lehen azaldu legez, emakumeen aurkako indarkeria emakumeen aurkako etxeko 
indarkeria baino zabalagoa da, eta leku anitzetan ager daiteke: familiaren edo 
harreman afektiboen esparruan, lanlekuetan eta ikastetxeetan, erakundeetan eta 
abarretan.  
 
“Etxeko indarkeria” adierazpidea berdin erabiltzen da hizketa arruntean nola 
profesionalean. Europako Batzordeak glosategi bat egin zuen 1999. urtean, 
Berdintasunerako 100 hitz. Gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren inguruko 
terminoen glosategia izenekoa, eta bertan, honela zedarritu zuen “etxeko indarkeria” 
terminoa: “edozein indarkeria-modu, fisikoa, sexuala edo psikologikoa, familiako 
kideren baten segurtasunari edo ongizateari arriskua dakarkiona; bortxa fisikoa edo 
emozionala nahiz bortxa fisikoaren mehatxua erabiltzea familian edo etxe barruan, 
sexu-indarkeria ere barne. Hemen sartzen dira umeen aurkako tratu txarrak, intzestua, 
emakumeen kontrako tratu txarrak eta etxe berean bizi den edonoren aurkako sexu-
abusuak edo beste era bateko abusuak”.  
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Hortaz, honako hau joko da emakumeen aurkako etxeko indarkeriatzat3: emakumeari 
min eman edo sufrimendu fisikoa, sexuala edo psikologikoa ekar liezaiokeen egiteko 
edo ez egite oro nahiz kontrolatzeko edo mehatxatzeko jokabide, baldin eta familia-
harreman baten eta/edo harreman afektibo baten barruan gertatzen bada, den 
harreman hori une horretan bizirik dagoen bat edo iraganeko bat. Indarkeria hori 
jarraituki erabiltzen bada, eta kontrolatzeko, menderatzeko, azpiratzeko eta 
harremanean aginte- eta botere-jarrera atxikitzeko erabiltzen bada, etxeko tratu 
txartzat jotzea proposatzen da. 

 
Etxeko tratu txarren oinarria, aldez aurretik ematen den botere-harreman bidegabe bat 
izaten da; izan ere, etxeko tratu txarren azken helburua ez da lesio jakin bat eragitea, 
baizik eta bestea azpiratzea eta menderatzea, eta harremanean aginpide- eta botere-
jarrera bat atxikitzea. Hori dela eta, etxeko tratu txarrak, gehienbat, gizonezkoek 
eragiten dituzte, beren bikotekideen edo bikotekide ohien aurka.    
 
Erasoak nolakoak diren kontuan hartuta, tratu txarrak lau motatakotzat hartzea 
proposatzen da:  
 

a) Fisikoa. Biktimaren segurtasun fisikoa arriskuan jarri edo kaltetu eta istripu ez 
den egintza da. Besteak beste, halako jokabideak barne sartzen ditu: 
bultzatzea, jotzea, erretzea, edota biktima erasotzeko armak edo beste tresnak 
erabiltzea.    

b) Psikologikoa edo emozionala. Biktimaren osotasun psikikoa arriskuan jarri edo 
kaltetu eta istripu ez den egintza da. Besteak beste, honakoak barne hartzen 
ditu: mehatxua, laidoa, iraina, gutxiespena, arbuio afektiboa eta, elkarrekintza, 
isolatze eta inkomunikazioa bezalako ekimenak blokeatzea.   

c) Sexuala. Biktimaren baimenik gabe egiten diren sexu-praktikei deritze. 

                                                           
3 Badira “etxeko” terminoa erabiltzearen aurkako iritziak. Bi dira funtsean aipatzen diren argudioak: bata, 
“etxeko” hitzak huskeria edo garrantzi gutxiko zerbaitez ari garela ulertaraz dezakeela eta, bestea, 
indarkeria honen sustraia familian dagoela eta ez gizartean. Lehengo argudioari gagozkiola, gure iritziz, 
hori uste dutenek badute jite androzentriko bat, zeren etxekoa hutsala delako ustea sistema patriarkalak 
guri guztiori ezarritako balore-sistemaren eraginaren ondorioa baita, izan ere, sistema horrek gutxietsi 
egiten baitu emakumeekin edo emakumetasunarekin zerikusia duen oro. Bigarren argudioarekin bat 
gatozen arren, uste dugu “etxeko” terminoa ezin dugula baztertu, nahiko hedaturik dagoelako eta pertsona 
gehienek ulertzeko modukoa delako, eta, orobat, horren ordezko egokirik ere ez dugulako aurkitu; “tratu 
txarrak”, edo “genero-indarkeria” bezalako terminoek, aditu batzuek erabiltzen dituzten arren, errealitate 
zabalagoak izendatzen dituzte: tratu txarrak elkarbizitzazko eta/edo afektuzko harreman batetik kanpora 
ere gerta daitezke (hala nola, zenbait erakundetan gertatzen direnak, espetxeetan, atxiloketa-guneetan, 
psikiatria-erakundeetan eta abarretan); bestetik, “genero-indarkeria” terminoak, emakumeek beren sexua 
dela-eta jasaten duten era guztietako indarkeriak hartzen ditu. “Etxeko” izenlagunak emakumeen aukako 
indarkeria non gertatzen den zehazteko balio digu eta, horregatik, hura erabiltzea proposatzen dugu, hori 
bai, testuinguruak argi uzten baldin badu eremu pribatuko edo familia barruko arazo batez soilik ez garela 
ari. 
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d) Ekonomikoa. Diruari buruzko informazioa edukitzeko eskubidea edo dirua bera 
erabiltzekoa ukatu egiten zaizkio tratu txarrak jasaten dituen pertsonari. 
Honakoak hartuko lituzke barne: xantaia ekonomikoa, diru-sarrerak erabat 
kontrolatzea, elkarren arteko ondasunetan emakumeei esku hartzen galarazi 
edo mugak jartzea, emakumeari lan egiten ez uztea edo janari-pentsioa ez 
ordaintzea. 

 
Ohikoena da harreman berean era bateko eta besteko tratu txarrak agertzea. 
 
 
2. Sexu-indarkeria 
 
Sexu-erasotzat jotzen dira, beste pertsonaren adostasunik gabe gauzatzen diren 
izaera sexualeko jokabide guztiak. Honelako jokabideak hartzen ditu: exhibizionismoa, 
hitz lizunak, zirriak, laztanak, bortxaketak, etab. 
 
Hiru motatako sexu-erasoak bereiztea proposatzen da:  
 

a) Sexu-erasoak. Indarkeria edo larderia tarteko direla gertatzen diren erasoak 
dira. Kasurik argiena bortxaketa da, bortxaketaren forma guztiak, hain zuzen. 

b) Sexu-abusuak. Indarkeriarik edo larderiarik gabe egiten diren erasoak dira. 
Hemen sartuko lirateke nahimena edo adimena gutxiagotuta edukitzeagatik 
(adingabekoak, zentzurik ez daukaten pertsonak edo ezgaitasun psikiko batzuk 
dauzkatenak, eta abar) baliozko adostasunik eman ezin dezaketen pertsonen 
aurka egindako abusuak . 

c) Sexu-jazarpena. Sexu-izaerako erasoak dira, hitzezkoak, hitzik gabekoak edo 
fisikoa, laneko, eskolako edo antzeko harremanen barruan gertatzen direnak. 
Honakoak izaten ditu xede eta ondorio: pertsonaren duintasunari erasotzea edo 
pertsonaren inguruan aukako giro beldurgarria, laidogarria, umiliagarria eta 
iraingarria sortzea. 4 

 
 

 Vitoria-Gasteiz, 2005eko azaroaren 25a 

                                                           
4 Emakueen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebiltzararen otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 43.1. 
artikuluan eta 2002/73/CE Zuzentarauan jasotako definizio bera da. 
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