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EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA BIZKAIAN 

2019ko Zifrak *SINTESIA 
 

 

I. GIZARTE-LAGUNTZA INTEGRALA 
 

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

Bizkaiko Udalerriak eta Mankomunitateak.  

 
 

2019an, 112 emakume hartu ditu Bizkaiko 

Foru Aldundiaren Larrialdiko Harrera 

Zerbitzuak. Emakume horiek 85 seme-alaba 

(84 adin txikikoak) eta mendeko pertsona 

heldu bat zituzten; guztira, beraz, 198 

pertsona ziren.  

 

Aurtengo kopurua aztertutako epealdiko 

kopururik handiena da emakumeei 

dagokienez, eta bigarren handiena pertsonen 

eta seme-alaben guztizko kopuruari 

dagokionez.   

 

Erabiltzaileak 34 udalerritakoak dira (inoiz ez 

bezalako udalerri-kopurua), eta baliabide 

honetako ohiko profila dute adinari eta 

jaioterriari dagokionez: hamarretik ia zortzik 

(% 78) ez dituzte 40 urte baino gehiago, eta 

% 72 (81 emakume) atzerrian jaiotakoak dira. 

Azken horiei dagokienez, epealdiko balio 

erlatibo eta balio absolutu handienak dira. 

Gehienak, orain arte bezala, 

Latinoamerikakoak (% 53) eta Magrebeko 

herrialdetakoak dira (% 35).  

 

2019an larrialdiko harrera-zerbitzuan sartu 

diren emakumeen % 12k behar espezifikoak 

dituzte, desgaitasun-motaren batek eta/edo 

mendekotasunen batek eraginda. Horrek 

baldintzatu egiten du esku-hartzea eta terapia 

gauzatzeko modua.  

 

Baliabidean sartzen diren adingabe gehienak 

12 urtetik beherakoak dira (% 91), eta hori 

erabat lotuta dago amen adinarekin. Erdia 

baino gehiago (% 56) lehen haurtzaroko 

etapan daude (0-5 urte).  

 

2019an, batez beste 10 egunekoa izan da 

baliabidean egindako egonaldiaren iraupena. 

Adierazle horrek goranzko joera izan du 2004. 

urtetik (5 egun) 2014ra arte (21 egun). Urte 

horretatik aurrera, hamabost egun ingurukoa 

izan zen, eta azken bi urteotan iraupenak 

behera egin du, egungo kopurura. 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. 
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Larrialdiko harrera-zerbitzuko hamar 

erabiltzailetik lauk aldundiaren edo udalen 

baliabideek eskainitako aldi baterako 

harreran jarraitu dute, beren seme-alabekin 

batera. 

 

Aldundiaren egonaldi ertain edo luzeko 

baliabideetan tratu txarrei lotutako arazoak 

dituzten 81 lagun egon dira harreran: 46 

emakume, 35 seme-alabekin batera (34 

adingabe). Lehenbiziko biak norbere serieko 

kopururik handienak dira, eta kasu berrien 

kopurua ere inoizko handiena izan da: 27 

emakume. Horietatik, gehienak 40 urtetik 

beherako heldu gazteak dira (% 96,3), eta 

batez ere 18-30 adin-tartekoak (% 70,4). 

Emakume horien hiru laurden (% 74) atzerrian 

jaiotakoak dira. 

 

Baliabidean egiten den egonaldia, batez beste, 

hamar hilabetekoa da (302 egun), aztertutako 

epealdiko bigarren baliorik handiena. 

Larrialdiko harrera-zerbitzuan bezala, 

adierazle horrek ere gora egin du etengabe 

epealdian, eta 2015ean iritsi zen maximora 

(urtebeteko iraupena gainditu zen).  

 

BFAren egoitza-baliabideen sorta osatzeko, 

gizartean eta lan-munduan txertatzeko 

egoitza-baliabidea dago. 2019an 27 pertsona 

hartu zituen: 14 emakume 13 adingaberekin; 

horiek ere kopururik handienak dira, 

baliabidea duela sei urte zabaldu zenetik. 

2019an sartu diren 11 emakumeen batez 

besteko adina ia 38 urtekoa da; 31-40 adin-

tartekoek % 64 egiten dute. Emakume bat izan 

ezik, gainerakoak atzerritarrak dira (% 60 

Latinoamerikakoak).  

 

2019an egonaldiaren batez besteko iraupena 

140 egunekoa izan da, bost hilabete inguru 

(aztertutako epealdian erregistratutako 

egonaldi luzeena zazpi hilabete eta erdikoa 

da).  

 

Bizkaian, Foru Aldundiak lurralde osorako 

dituen baliabideez gain, zenbait udalerrik eta 

mankomunitatek egoitza-baliabide 

espezifikoak dituzte, etxeko indarkeriaren 

biktima diren emakumeei eta haien 

ardurapean dauden pertsonei laguntzeko.  

 

2018an lau harrera-etxe zabaldu zirenetik, 

2019an ez da aldaketarik erregistratu aurreko 

urtearekiko. Horrenbestez, udalen harrera-

etxeen mapa, guztira, 23 harrera-baliabide 

espezifikok osatzen dute; horiek 14 

erakunderen esku daude (11 udalerri eta hiru 

mankomunitate), eta lurraldeko biztanleriaren 

% 67 hartzen dute. Baliabide horiek 122 plaza 

eskaintzen dituzte guztira –erdiak Bilboko 

(% 37) eta Barakaldoko (% 13) baliabideetan. 

2019an, Bilbon beste bi baliabide gehitu dira, 

eta guztira 45 eskaintzen ditu, hango 

bederatzi etxeen bidez.   

 

Erantzundako eskaerari dagokionez, 14 

erakundetik 10ek izan dute kasuren bat 

urtearen joanean, eta guztira 143 pertsonari 

egin diete harrera: 65 emakume, 78 seme-

alabarekin (74 adingabe). Aldundiaren 

larrialdiko zerbitzuaren eskaria handia dela 

adierazten dute 2019ko udal-datuek; izan ere, 

norbere serieko mailarik handienak dira: 

emakumeen kopuruak maximoa egin du, eta 

pertsonen eta seme-alaben guztizko kopuruan 

erregistratutako bigarren handiena da.   
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Aldundiaren baliabideen erabiltzaileen 

ezaugarriak berberak dira udal-eremuan ere: 

hamarretik zazpi atzerriko herrialdeetan 

jaiotakoak dira, eta proportzio berean, 

hamarretik zazpik ez dituzte 40 urte baino 

gehiago.  

 

 

 

Ohiko joerari eutsiz, senideekin batera udal 

baliabide horiek erabili dituzten emakumeen 

hiru laurdenak Bilboko Udalaren 

etxebizitzetan (% 43) eta Barakaldoko 

Udalaren harrera integraleko zentroan (% 32) 

egon dira.  

 

 

 

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

Bizkaiko Udalerriak eta Mankomunitateak.  

 

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren aholkularitza 

juridikorako zerbitzuak 460 emakume hartu 

ditu azken urtean (guztien % 97), eta 

horietatik 406 kasu berriak izan dira (% 88,3).  

 

Erabiltzaile berrien % 38,7k emakumeen 

aurkako indarkeriarekin lotutako egoeraren 

bat bizi zuten: % 32,5k etxeko tratu 

txarrengatiko aholkularitza jaso dute, eta 

% 6,2k sexu-indarkeriari buruzkoa. Guztira 157 

emakumek jaso dute aholkularitza, eta horrek 

esan nahi du bi indarkeria-mota horietakoren 

bat jasaten zuten 13 erabiltzaile berri izan 

direla hilean (2005ean sei erabiltzaile).  

 

Tratu txar kasuen % 90,2 bikotekideak edo 

bikotekide ohiak eragindako indarkeria-

kasuak dira, eta % 9,8 familia barruko 

indarkeria-kasuak.  

 

Lehen multzoko emakumeei dagokienez, batik 

bat tarteko adinetakoek jotzen dute 

baliabidera: hamar erabiltzailetik zazpik 

(% 69,8) 31-50 urte artean dituzte. Familia 

barruko indarkeria-kasuak, berriz, maizago 

izaten dira 50 urtetik gorakoen artean (% 46,2) 

eta adingabeen artean, eta aurten azken 

horiek % 15,4 egiten badute ere, ehunekoa 

handiagoa izan ohi da.   

 

Jaioterriari dagokionez, harrera-baliabideetan 

ez bezala, zerbitzu honen erabiltzaileen % 80 

bertakoak dira, eta % 20, berriz, atzerriko 

herrialdeetan jaiotakoak.  

 

Aurreko urteetan bezala, emakume horietatik 

gehientsuenak (% 88,6) aholkularitza 

juridikoa emateko baliabide propioak 

dituzten udalerrietan edo 

mankomunitateetan bizi dira. Lurraldeko 26 

udalerrik eta mankomunitatek eskaintzen 

dute zerbitzu hori, eta biztanleriaren zati 

handi bat hartzen dute (Bizkaiko biztanleen 

% 91).   

 

Eduki aldetik, prestazio homogeneoak 

eskaintzen dituzte udal-baliabideek, baina 

eskuragarritasun-baldintzak ez dira berberak. 

Gehienak (% 73) astean egun batean edo 

gutxiagotan egoten dira erabilgarri, eta, beraz, 

zaila da haietara iristea.    
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Bizkaiko udalek eta mankomunitateek 

behatokiari     emandako      datuen     arabera,  

2019an ia udal-baliabide guztietan (Ugao-

Miraballesko Udaleko baliabidean izan ezik) 

izan dituzte tratu txar kasuak, eta zortzik sexu-

indarkeria kasuak ere erregistratu dituzte.  

 

Tratu txarrei dagokienez, kontsulta juridikoren 

bat egin duten hamar emakumetik zazpi kasu 

berriak izan dira (2019an hasitakoak). 

Gehienetan bikotekidea edo bikotekide ohia 

izaten da erasotzailea (% 81,3). 31-50 urte  

 

 

bitartekoak    dira     artatutako    emakumeen 

% 55,1 (bi adin-tarteetan antzeko kopuruak), 

eta % 32 atzerriko herrialdeetan jaiotakoak 

dira.     

 

Udal-eremuko baliabide horiek sexu-

indarkeriako 52 kasuren berri izan dute, erdia 

baino gehiago berriak (% 56). Emakume 

gazteek jasan dituzte gehienbat (% 59k ez 

dituzte 30 urte baino gehiago), eta tartean lau 

adingabe egon dira. Atzerriko jatorria dute 

emakumeen % 24k.  

 

 

 

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, 

Bizkaiko Foru Aldundiaren tratu txarrak eta 

sexu-erasoak jasan dituztenentzako arreta 

psikologikorako foru-zerbitzuak zazpi arreta-

puntu ditu gaur egun lurraldean. Programaren 

egitura aldatzeaz gain, zerbitzua emateko 

orduak ere etengabe gehitu dira aipatutako 

epealdi horretan, astean 669 ordura iritsi arte. 

Kopuru hori bera eskaintzen da gaur egun ere.   

 

Programa asko indartu izanaren erakusle zera 

da: etengabe egin du gora erantzundako 

eskaeren kopuruak epealdiaren joanean. 

2019an, 1.568 pertsona (% 89,5 emakumeak) 

artatu ditu guztira, eta hori da programa abian 

jarri denetik erregistratutako kopuru 

handienetako bat. Bi indarkeria-mota 

horietako biktimatzat artatu diren 1.300 

emakume heldu eta neskato baino gehiago 

daude, guztizko kopuru horren barruan.     

 

Urtearen joanean 551 emakumek jaso dute 

tratamendua bikotekideak edo bikotekide 

ohiak eragindako indarkeriagatik (kasu 

berriak), eta horrek esan nahi du hilero 46 

emakumek hasi dutela terapia indarkeria-

mota horren eraginez (2006an, 23 

emakumek).   

 

2019an batez besteko adina 42 urtekoa izan 

da. Ia bi heren (% 64,2) 31-51 urte bitartekoak 

dira. Jatorri atzerritarreko emakumeek % 25,2 

egiten dute (epealdiaren joanean ez da askorik 

aldatu proportzioa), eta gehienak 

Latinoamerikako herrialdetakoak dira (% 69). 

Erabiltzaileen % 4,4k desgaitasunen bat du. 

Eta % 83k seme-alabak ditu kargura.  
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Bizkaiko 68 udalerritan bizi dira (inoizko 

udalerri-kopuru handiena). Balio erlatibotan 

(10.000 emakumeko tasa), joan den urtean 

bezala Durangok du hamar udalerri 

handienetako taldean, tasarik altuena. 

Mankomunitatearen arabera, Arratian eta 

Lea-Artibain erregistratu dira tasarik altuenak, 

eta atzetik dute Enkarterri; hiru eremu 

horietan deszentralizatuta dago programa.  

 

Sexu-erasoaren ondorioz 105 emakumek 

terapia egin dute, eta hori da epealdi osoko 

baliorik altuenera. Horietatik guztietatik, 63 

kasu berriak dira, 18 eta 30 urte bitarteko 

taldeari dagozkio gehienak (% 43). Bestalde, 

% 43 atzerriko herrialdetan jaiotakoak dira 

(% 93 Latinoamerikako herrialdetan). 

 

Aldundiaren zerbitzuak zeharkako 114 

biktima ere artatu ditu (% 81 emakumeak): 

biktimaren inguruko pertsonak izaten dira, eta 

hark bizitako egoeraren eraginez ondorio 

psikologikoak izaten dituzte. Bere serieko 

bigarren kopuru handiena da. Zuzeneko 

biktimak jasandako indarkeria-motari 

dagokionez, emakumeen % 67,9k eta gizonen 

% 73,3k tratu txarrekin dute zerikusia; 

gainerakoek, berriz, sexu-erasoekin.  

 

Erasotzaileekin egindako esku-hartzeari 

dagokionez, 67 gizonezkok jaso dute 

programaren arreta 2019an (guztien % 69). 

Horietatik 41ek urte honetan bertan hasi dute 

terapia, ia guztiek beren bikotekidearekin 

indarkeriaz jarduteagatik (% 95). Horrek esan 

nahi du hilean hiru kasu berri izan direla.  

 

Eta     azkenik,      zerbitzu     horren     barruan,  

adingabeentzako programak 117 adingabe 

artatu ditu 2019an: 89 neskato (% 76,1) eta 28 

mutiko (% 23,9). Epealdian handitzen joan da 

kopurua, eta indarkeria-mota horietakoren 

bat jasan duten neskatoen kasuak ugaritzeak 

eragin du goranzko joera hori.      

 

Artatutako kasuetatik, 79 hasi dira 

tratamendua egiten 2019an: 60 neskato eta 

19 mutiko. Jasan duten indarkeria-motari 

dagokionez, 32 etxe barruko indarkeriagatik 

hasi dira egiten (% 56 neskatoak); 36 sexu-

erasoagatik (% 86 neskatoak) eta 11 bere 

bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako 

indarkeriagatik (% 100 neskatoak). Neskatoen 

kasuan, gehienak familia barruko sexu-

erasoak izan dira (% 67); mutikoen kasuan, 

familia kanpokoak izan dira guztiak.  

 

Kasu berriei erreparatuz gero, adin guztietako 

adingabeak artatu dira, baina batik bat 12 eta 

17 urte bitarteko nerabeak (% 79,7). Adinari 

eta indarkeria-motari dagokienez, aurreko 

urteetako antzekoak dira datuak: etxe barruko 

tratu txarrek adin guztietako adingabeei 

eragiten diete; sexu-indarkeria kasuek, batik 

bat 12 urtetik gorakoei, bai neskatoei bai 

mutikoei; eta bikotekideak edo bikotekide 

ohiak eragindako indarkeria batik bat 14-17 

urte bitarteko neskatoek jasaten dute.  

 

2019an Bizkaian eskuragarri dauden 

udalerrien eta mankomunitateen baliabideei 

dagokienez, 16 erakundek dituzte arreta 

psikologikoa emateko baliabideak, baina 

gutxitan da laguntza espezializatua. Aurreko 

urtearekin alderatuta, ez da aldaketarik izan 

tokiko baliabideen mapan.  
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Bizkaiko udalerriek eta mankomunitateek 

emandako datuen arabera, halako baliabideak 

dituzten erakunde guztiek artatu dituzte etxe 

barruko tratu txarrei lotutako kasuak, eta 

haietako bederatzik sexu-indarkeria kasuak 

ere bai.  

 

Tratu txarren arloan, kasuen erdia baino pixka 

bat gehiago berriak dira (% 56), eta askoz ere 

gehiago dira bikotekideak edo bikotekide 

ohiak eragindako indarkeria-kasuak (% 90) 

familia    barruko      beste      senide     batzuek  

 

 

 

eragindakoak baino. Atzerriko herrialderen 

batean jaiotako emakumeen ehunekoak % 30 

egiten du. Adinari dagokionez, erabiltzaile 

gehienek (% 64,2) 31 eta 50 urte artean 

dituzte.    

 

Sexu-indarkeriari dagokionez, guztira 37 kasu 

erregistratu dira, eta horietatik 25 berriak 

dira: 40 urte baino gutxiagoko emakumeenak 

dira kasuen % 60, eta atzerriko herrialderen 

batean jaiotako emakumeenak, % 36.  

 

 

 

 

Familiako esku-hartze espezializatua,  
familia-esparruko emakumeen aurkako indarkerian  

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

 

 

2019an, 168 pertsonak hartu dute parte 

programa espezializatu honetan: 95 

emakumek eta 73 adingabek. Artatu diren 

emakumeen erdiak baino gehiagok seme-

alabak dituzte ardurapean (% 56,8); haietako 

asko adingabeak dira, eta beraz, adingabe 

horiek ere programan hartzen dute parte.  

 

Programa abian jarri zenetik, artatutako 

pertsonen kopuruak gora egin du urtez urte, 

bi urtetan izan ezik: 2017an eta 2019an. 

Epealdi osoan kopururik handiena 2018an 

erregistratu zen.   

 

Emakume erabiltzaileen batez besteko adina 

44 urte da. Adin-tarteei dagokienez, 31 eta 50 

urte bitartekoen tartean daude % 58 (lehen 

tartea, 31-40 urte bitartekoena, da 

jendetsuena, % 31 biltzen baititu).  

Programa abian jarri zenean, haren 

ezaugarrietako bat zen programa hori 

erabiltzen zuten emakumeetako askok 50 

urte edo gehiago zituztela (2009an, % 50ek). 

2011tik aurrera, ordea, 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, berriz, 50 urtetik 

gorakoen kopuruak gora egin du: % 30. 

2019an, adin-tarte horretako 27 emakumek 

parte hartu dute programan, hau da, % 28,4 

izan dira; kasu-motari erreparatuz gero, kasu 

berrietan % 36 egin du kopuruak.   
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Programan parte hatzen duten emakumeen 

laurdenak atzerritar jatorrikoak dira (% 24). 

Erabiltzaileen % 4k baino gehixeagok 

desgaitasunen bat du.  

 

Artatutako emakumeek jasaten dituzten 

indarkeria-moten konbinazioari dagokionez, 

aurreko urteetan bezala, programaren 

erabiltzaile guztietan identifikatu da indarkeria 

psikologikoa, baina % 33 dira indarkeria 

psikologikoa bakarrik jasan dutenak. 

Gainerako kasuetan (% 67) indarkeria-mota 

bat   gehiago    jasan     dute:     kasu    horietan  

 

 

 

guztietan eragin da indarkeria fisikoa 

indarkeria emozionalarekin batera; 

erabiltzaileen % 56ri tratu txar ekonomikoa 

identifikatu zaio; eta % 44ri sexu-indarkeria. 

 

Programa honen bidez arreta jasotzen duten 

adingabeen artean, 31 kasu berriak izan dira 

aurten (% 55 mutikoak eta % 45 neskatoak). 

Gehienak hamaika urtetik beherakoak dira 

(neskatoen % 86 eta mutikoen % 88) eta % 39 

bost urtetik beherakoak dira; eta hori da 

talderik ahulena.  

 

Genero-indarkeriaren biktima diren  
adingabeetan espezializatutako familia esku-hartzea 

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

 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak 2016ko azken 

hiruhilekoan jarri zuen martxan genero-

indarkeriaren biktima diren adingabeetan 

espezializatutako familia esku-hartze 

programa. Genero-indarkeria bizi duten 

adingabeei arreta espezializatua ematen die. 

 

2019an, guztira 124 pertsonak jaso dute 

laguntza programa honen bidez: 69 

adingabek, 46 emakumek (haien amak, 

genero-indarkeriaren biktimak), lau aita 

erasotzailek eta beste bost pertsonak (aita ez-

erasotzaileak eta senitartekoen bizikideak).    

 

Programa abian egondako lehenbiziko urte 

osoan (2017) eta hurrengo urtean (2018) 

bikoiztu egin da adingabeen eta familien 

kopurua. Eta 2019ko datuek adierazten dute 

gora egiten jarraitzen duela eskariak: joan den 

urtean baino 13 familia gehiagok hartu dute 

parte eta adingabeen kopuruak % 38 egin du 

gora.  

 

2019an izan diren kasu berriei dagokienez, 18 

neskatoak dira (% 58) eta 13 mutikoak (% 42). 

Sexuen arteko proportzioan oreka handiagoa 

da orain, aurreko urteetan programan 

sartzeko mutikoen aldeko disimetriaren 

ondoren (2017an eta 2018an % 79 eta % 63,3 

egin zuten, hurrenez hurren); horrek adieraz 

dezake alborapenak egon zitezkeela 

hautematean eta programara bideratzean.  

 

Batez besteko adina 9 urte da, eta adin-tarteei 

erreparatuz gero, % 77k ez du adin hori 

gainditzen: neskatoen % 83k eta mutikoen 

% 69k. Horien guztien % 16k haien alde 
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emandako babes-agindu bat du aitarengandik 

babesteko. 

 

Genero-indarkeriaren biktima diren amen 

ezaugarriei buruzko datuen arabera, batez 

besteko adina 39 urte da. Artatutako 

emakume gehienak 31 eta 50 urte bitartekoak 

 

 

dira (% 85), eta emakume gehien dituen adin-

tartea, berriz, 31 eta 40 urte bitartekoa (% 55). 

Parte-hartzaileetatik 8 atzerriko herrialderen 

batean jaioak dira (% 40). Emakume gehienek 

(% 75) badute edo izan dute haien alde 

emandako babes-agindua.  

 

 

 

 

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

Datuen Iturria: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2019an, 24 orduetan martxan dagoen 

genero-indarkeriaren biktima diren 

emakumeentzako telefono (900 840 111) 

bidezko informazio- eta arreta-zerbitzu 

espezializatuak 1.409 dei jaso ditu Bizkaitik; 

hau da, 117 dei hilean. Aurreko urtearekin 

alderatuta, dei-kopuruak % 8,6 egin du behera 

(2018an 1.541 dei zenbatu ziren).  

 

Erregistratutako dei horiek 1.001 pertsonak 

egin dituzte (2018an baino 29 pertsona 

gehiago). Zerbitzua abian jarri zenetik gertatu 

izan den bezala, hamar erabiltzailetik 

bederatzi emakumeak dira.   

 

Deitu duten pertsonen profilari dagokionez, 

% 65,9 indarkeria jasaten duten emakumeak 

dira (660 emakume); % 26,6, hurbilekoak edo 

senideak; eta % 7,5, profesionalak. 

 

Zerbitzura deitzen duten emakume biktimen 

% 94,5ek beren bikotekideek edo bikotekide 

ohiek eragindako indarkeria jasan dute, eta 

% 69,4k tratu txar mota bat baino gehiago 

jasan dute indarkeria-egoera berean. Tratu 

txar psikologikoa kasu guztietan ageri da, bai 

tratu txar mota bat jasan duten emakumeen 

artean, bai tratu txar mota gehiago jasan 

dituzten emakumeen artean. 
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Diru-laguntzak (1/2004 L.O.-ko 27. artikulua) 
Datuen Iturria: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

Aztertutako epealdi osoa (2009-2019) kontuan 

hartuta, 2019an inoiz baino eskaera gehiago 

egin dira eta inoizko eskaera-kopururik 

handiena onartu eta eman da. Zehazki, 224 

eskaera jaso dira Bizkaian, eta horietatik 118 

onartu eta eman dira (% 52,7). Bestalde, 69 

eskaerari ezekoa eman zaie (% 30,8) eta 4 

bertan behera gelditu dira (% 1,8). Ekitaldia 

amaitzean, 33 eskaera zeuden ebatzi gabe 

(% 14,7). 

 

Dirulaguntzaren zenbatekoa biktimaren 

ardurapean dauden pertsona-kopuruaren eta 

biktimaren   desgaitasun-mailaren   zein  haren  

 

 

 

ardurapekoen desgaitasun-mailaren arabera 

zehazten da. 2019an, % 34,7k zenbateko 

handieneko laguntzak jaso dituzte (18 eta 24 

hilabeteko langabezia-sariari dagokion 

zenbatekoaren baliokidea). 

  

Jatorriari dagokionez, laguntza jaso duten 

emakumeen % 46,6 jatorri atzerritarrekoa da, 

hau da, ehuneko hori 2018an baino lau puntu 

handiagoa da. Adinari dagokionez, berriz, 

% 73,7k 40 urte baino gutxiago ditu. 

Dirulaguntza jaso duten emakumeak 22 

udalerritakoak dira. 

 

 

 

 

Etxebizitza  
Datuen Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

Etxebizitza-arloan, ekintza positiborako bi 

neurri aplikatzen dira genero-indarkeriaren 

biktima diren emakumeentzat: alde batetik, 

alokairu-erregimeneko etxeak zuzenean 

esleitzen dira salbuespenezko kasu larrietan, 

harrera-baliabideen eskatzaile eta erabiltzaile 

izan ondoren; eta bestetik, hamar puntu 

gehigarri ematen dira alokairu-erregimeneko 

babes ofizialeko etxebizitzen promozioetako 

baremazioetarako.  

 

Lehen kasuan, 27 eskabide erregistratu dira 

Bizkaian: 22 eskabide 2019an aurkeztutakoak 

ziren, eta gainerako 5ak 2018tik ebazteko 

zirenak. 2019an 17 etxebizitza esleitu dira 

zuzenean alokairu-erregimenean, eta kopuru 

horrek EAEn esleitu diren eskabideen % 56,7 

egiten du. Datuek erakusten dutenaren 

arabera, aztertutako epealdia kontuan 

hartuta, 2019an erregistratu da aurkeztu eta 

onartutako eskabideen kopururik handiena. 

 

Onuradun gehienak (% 70,6) 40 urtetik 

beherakoak dira, eta % 76,5 atzerrian 

jaiotakoak dira (ehunekoak 31 puntu egin du 

gora, aurreko urtekoaren aldean). 

 

Bigarren neurriari dagokionez, 2019ko 

abenduaren 31ko datuen arabera, genero-

indarkeriaren biktima izatea frogatuta 
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zeukaten 548 emakumeren espedienteak 

zituen aktibo Etxebidek (aurreko urtearekin 

alderatuta, % 11,2 gehiago).  

 

2019an, bestalde, nabarmen egin du gora bai 

Etxebideren erregistroan jasotako alten 

kopuruak, bai emandako esleipenen 

kopuruak; aztertutako epealdian 

erregistratutako kopururik handienak. Altei 

dagokienez, % 38 egin du gora, aurreko 

urtearen aldean; zehazki, 138 alta erregistratu 

dira. Esleipen-kopuruak, berriz, % 47,5 egin du 

gora, eta horrenbestez, neurri honen bidez 

alokairuko  etxebizitza  baten  esleipena  lortu  

 

 

duten emakumeak, guztira, 59 dira, hau da, 

2018an baino 19 gehiago. 

 

Urtean egindako esleipenen % 84,7 ahaideak 

dituzten emakumeei dagozkie. Horrenbestez, 

esan daiteke neurri horrek 154 

pertsonarengan duela balizko eragina, 

etxebizitza esleitu zaien emakumeak eta 

ahaideak kontuan hartuta. 

 

Adinari erreparatuta, 31-50 urte bitarteko 

emakumeei dagozkie esleipenen % 66,1, eta 

guztien % 45,8 atzerriko emakumeak dira 

(2018an, % 35). 

 

 

 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak  
gizarteratzea eta laneratzea 

Datuen Iturria: LANBIDE 

 

 

2019an, Bizkaian, genero-indarkeriaren 

biktima diren 905 emakume zeuden enplegu-

eskatzaile gisa izena emanda Lanbide-Euskal 

Enplegu Zerbitzuan, eta horietatik 320k 

(% 35,4) urte horretan bertan eman dute 

izena. EAEn alta eman duten guztien erdia 

baino gehiago (% 57,2) Bizkaiko emakumeen 

erregistro berriak dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan den urtean izena emandako emakumeen 

% 38,1 atzerriko herrialderen batetik 

etorritakoa da, eta % 65,3k 40 urte edo 

gutxiago ditu. Lan-egoerari dagokionez, % 86,6 

langabezian dago, eta % 51,3k diru-sarrerak 

bermatzeko errenta jasotzen du.  
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Genero-indarkeriaren biktima diren emakume atzerritarrentzako 
aldi baterako bizileku- eta lan-baimena 

Datuen Iturria: Genero-Indarkeriarako Gobernuaren Ordezkaritza 

 

 

2019. urtean, aldi baterako 69 bizileku- eta 

lan-baimen eman zaizkie genero-indarkeriaren 

biktima diren atzerriko emakumeei Bizkaian. 

Aurreko urteko datuarekin alderatuta, 

baimen-kopuruak % 60,5 egin du gora; 

zehazki, 2018an baino 26 baimen gehiago 

eman dira.  
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II. POLIZIA ARLOA 
Datuen Iturria: Herrizaingo Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2019an, 2.989 biktimizazio erregistratu ditu 

Ertzaintzak, Bizkaian, emakumeen aurkako 

indarkeriari lotuta: 10.000 emakumeko 

50,1eko biktimizazio-tasa adierazten du 

horrek. 2.372 dira gertaera horien biktima 

diren emakumeak. 

 

2019ko datua da azken 17 urteotan 

erregistratutako emakumeen biktimizazio-

tasarik altuena: % 1,9 egin du gora aurreko 

urteko tasarekiko eta % 79 baino gehiago 

epealdi-hasierako (2003) datuekiko. 

Bilakaerak argi eta garbi erakusten du 

emakumeen aurkako indarkeriari lotutako 

biktimizazio-kopuruak goranzko joera duela, 

etenaldi gutxirekin.  

 

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 

% 17 izan dira; eta % 8 sexu-askatasunaren 

aurkako delituekin lotzen dira 

 

Ohiko joerari eutsiz, polizia-datuek erakusten 

dute emakumeen aurkako indarkeria 

orokortuta dagoela lurralde osoan: Bizkaiko 

112 udalerrietatik 90 udalerritan erregistratu 

dira biktimizazioak, eta udalerri horietan bizi 

dira Bizkaiko emakumeen % 99. Gehienek 

(% 63) 10 kasu baino gutxiago erregistratu 

dituzte. Eta 40 kasu baino gehiago 13 

udalerritan erregistratu dira (biktimizazioak 

dituzten udalerri guztien % 14): 25.000 

biztanletik gora dituzten hamar udalerrietan, 

eta Erandion, Bermeon eta Gernika-Lumon. 

 

  

Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria 
 

 

2019an ez da bikotekideak eragindako 

indarkeriagatiko hildakorik erregistratu. 2004. 

urteaz geroztik, 22 emakume hil dira 

indarkeria-mota horren ondorioz.  

 

Urtearen joanean, bikotekideak edo 

bikotekide ohiak eragindako indarkeriaren 

ondorioz, emakumeen 2.230 biktimizazio 

erregistratu dira (2018an baino % 1,6 

gehiago), 1.659 emakume biktimari 

dagozkienak. Kopuru horrek esan nahi du 37,4 

biktimizazioko tasa izan dela 10.000 

emakumeko.  

 

Epealdi osoa aztertuta, 2019ko biktimizazio-

tasa orain arte izandako altuena da. 2003az 

geroztik, indarkeria horrek eragindako 

emakumeen biktimizazioen bolumenak urtez 

urte egiten du gora, eta goranzko joera hori 

inoiz gutxitan eten da; izan ere, urtetik urtera 
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erregistratutako kopurua beti dira inoizko 

handiena.  

 

Erregistratutako kasuen erdietan baino 

gehiagotan (% 53,7), erasotzailea ez da 

biktimaren unean uneko bikotekidea.  

 

Emakumeen % 57,3 EAEn eta beste 

autonomia-erkidego batzuetan jaiotakoak dira 

(950 emakume), eta % 42,7 atzerrian 

jaiotakoak (708 emakume): kopuru horiek, bai 

absolutuak eta bai erlatiboak, inoizko 

handienak dira atzerriko emakumeei 

dagokienez, eta txikienak bertako emakumeei 

dagokienez, epealdiaren hasieratik. 2018ko 

datuekin alderatuta, atzerritarren kopuruak 

% 11,5 egin du gora, eta bertakoen kopuruak, 

berriz, % 3,5 behera.  

 

Adinari dagokionez, ohiko joerari eutsiz, bi 

heren inguru (% 65) 40 urtetik beherakoak 

dira, eta 31-40 urte bitartekoak dira gehienak 

(% 33,5). Adin-tarte bakoitzeko biktimizazioak 

eta adin-tarte horretako biztanleria 

erlazionatuz gero, agerian geratu da 

Ertzaintzak erregistratzen dituen kasuen 

artean, 18 urtetik aurrera gora egiten duela 

kopuruak eta 40 urtetik aurrera, berriz, behera 

egiten duela. 2019an, biktima-tasarik 

handiena 21-30 adin-tartekoen artean izan 

da, eta inoizko handiena, gainera: 83,8. 

 

Bestalde, 26 adingaberen kasu erregistratu 

dira (2018an, 30): 14-17 urte bitarteko 23 

nerabe, eta hiru 14 urtetik beherakoak. 50 

urtetik gorako emakumeekin lotutako 

biktimizazioek ez dute gainditzen guztizkoaren 

% 10eko tasa, nahiz eta talde horrek pisu 

demografiko handia izan (% 46).  

Bestalde, erasotzaileak izan diren 

bikotekideak/bikotekide ohiak 1.659 izan dira 

(aurreko urtean baino % 2,3 gehiago). Kasu 

horretan ere gehienak 31-40 urte bitartekoak 

dira (% 33,6). 10 erasotzaile adingabeak dira 

(2018an, 16).  

 

Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako 

indarkeriagatiko biktimizazioak Bizkaiko 84 

udalerritan erregistratu dira, eta orain arte 

bezala, 25.000 biztanle baino gehiago dituzten 

hamar udalerrietan erregistratu dira kasu 

gehienak (% 70,5). Bizkaiko batez besteko tasa 

baino handiagoa dute Sestaok (77,3 

biktimizazio 10.000 emakumeko), Bilbok, 

Leioak, Barakaldok eta Basaurik (gutxienak 

33,8 biktimizazio eta gehienak 42,0). Gizarte-

zerbitzuak dituzten mankomunitateek 

(gehienek 2.000 biztanle baino gutxiago 

dituzte) batez besteko tasa baino txikiagoak 

dituzte, Busturialdeak izan ezik, batez besteko 

tasa baitu (37,0); mankomunitate horretan, 

hamar biktimizaziotik zortzi Gernika-Lumon 

erregistratu dira. Bi multzo horietatik kanpo, 

batezbestekoaren gainetik Erandio dago 

(75,6).  

 

Gogoan izan behar dugu biktimizazioen 

oinarrian biztanleek baliabide horretaz egiten 

duten erabilera dugula, bai eta poliziaren 

jarduera bera ere. Horrenbestez, datuak 

interpretatzerakoan kontuan hartu behar dira 

hainbat alderdi, besteak beste: baliabideak 

eskuratzeko erraztasuna, biztanleek –biktimek 

nahiz horien ingurukoek edo beste batzuek– 

baliabide publikoak erabiltzeko duten 

prestutasuna (faktore hori, aldi berean, 

baliabidea dagoela jakitearekin, biztanleek 

hautematen duten hurbiltasunarekin, 
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zerbitzuarekiko konfiantzarekin eta beste 

hainbatekin lotzen da) eta polizien ofiziozko 

jarduna.      Biktimizazioen       kopurua       eta  

horrelakoak gune batean edo bestean 

gertatzeko probabilitatea azaltzen laguntzen 

duten faktoreak dira guztiak. 

 

 
 

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

 

2019an, emakume bat hil zen familia barruko 

indarkeriaren ondorioz (Bilbo).  

 

Urtearen joanean, emakumeen 524 

biktimizazio zenbatu dira familia barruko 

indarkeriagatik (2018an baino % 4,2 gutxiago), 

eta 480 emakumeri dagozkie kasu horiek. 

10.000 emakumeko 8,8 biktimizaziokoa da 

tasa, beraz.  

 

Biktimaren eta erasotzailearen arteko 

harremana kontuan hartuta, hiru taldetan 

banatzen dira biktimizazioak: alaba adingabea 

(% 17,6), ama (% 44,3) eta gainerako senideak  

 

(% 38,2).  

 

% 79 EAEn edo beste autonomia-erkidegoren 

batean jaiotakoak dira, eta % 21ek atzerritar 

jatorria du. Adinari dagokionez, aurreko 

urteetan bezala, maiztasunik handiena 

adingabeen artean (% 25) eta 50 urtetik 

gorakoen artean (% 35) dago, eta 51-64 urte 

bitartekoen adin-tartea gailentzen da.  

 

Familia barruko indarkeria eragin duten 461 

erasotzaileren kasuan, 41-50 urte bitartekoen 

adin-tarteak biltzen du erasotzaile gehien 

(% 21).  

 

 

Sexu-askatasunaren aurkako delituak 
 

 

Bizkaian 235 biktimizazio erregistratu dira 

emakumeenganako sexu-askatasunaren 

aurkako delituekin lotuta, 2018an baino % 23 

gehiago (191 biktimizazio). Datu horrek esan 

nahi du 3,9 biktimizazio izan direla 10.000 

emakumeko.  

 

Gehienak sexu-abusuen (% 57,7) eta sexu-

erasoen (% 32,9) esparruetan gertatu dira.  

 

Bertan jaiotako emakumeei dagozkie kasuen 

% 68, eta atzerriko herrialderen batean 

jaiotakoei % 32. Adinari dagokionez, datuak 

aurreko urteetakoen oso antzekoak dira. 

2019an, erdia baino pixka bat gehiago (% 51) 

20 urte baino gazteagoak dira; adingabeek 

kasu guztien heren bat baino gehiago egiten 

dute (% 36,6). Beraz, hamar biktimatik ia lau 

adingabeak dira.  

 

Sexu-indarkeriaren ondoriozko emakumeen 

biktimizazioak Bizkaiko 35 udalerritan 

erregistratu dira, ia joan den urtean bezala 

(2018an, 38 udalerritan). Hamar kasutik zazpi 
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25.000 biztanletik gorako udalerritan gertatu 

dira. Talde horretan, Portugaletek bakarrik ez 

du kasurik erregistratu 2019an. Tasak, berriz, 

Bizkaiko batezbestekoaren ingurukoak dituzte  

 

gehienek; Bilbok erregistratu du tasarik 

handiena (5,6), eta Galdakaok eta Leioak, 

txikienak (0,7 eta 1,2, hurrenez hurren).  

 

 

 

Biktimizazioak noiz gertatzen diren  
 

 

Ordua  

 

Ohiko joerari eutsiz, 2019ko datuek erakusten 

dute bikotekideen edo bikotekide ohien 

indarkeriaren ondorio diren biktimizazioek 

gora egiten dutela pixkanaka egunak aurrera 

egin ahala, eta maiztasunik txikiena 

goizaldean izaten dutela, goizeko ordu batetik 

seietara bitartean (% 15,3); maiztasun 

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

bitartean izaten dute (% 31,3). Azken ordu-

tarte horretan izaten da unerik gorena, 

20:00etan (% 6,1), eta hurrengo orduetan ere 

kopuru handia erregistratzen da. Egunaren 

barruan beste bi gorakada-une ere izaten dira: 

12:00etan eta 16:00etan.  

 

Familia barruko indarkeriari dagokionez ere, 

goizaldeko ordu batetik seietara erregistratu 

dira biktimizazio gutxien (% 6). Handik aurrera 

gora egiten dute. Aurten, 12:00etan iritsi dira 

goreneko mailara, eta 15:00etan berriro ere 

gauza bera gertatzen da (biktimizazioen %7,8 

bi kasuetan); gero, behera egiten du, eta 

arratsaldeko bostak aldera izaten dute 

hurrengo gorakada (% 7,1). Familia barruko 

indarkeriaren ondoriozko biktimizazioak 

egunaren joanean noiz erregistratzen diren 

aztertuta, ikusi da ez dela askorik aldatzen 

urtez urte.  

Sexu-askatasunaren aurkako delituekin 

lotutako biktimizazioak, aldiz, beste 

indarkeriei lotutakoak baino gehiago gertatu 

ohi dira goizaldeko ordu bata eta seiak 

bitartean: 2019an, gertakarien % 25. Aurten, 

egunaren joanean hiru goraldi erregistratu 

dira: 04:00etan (% 72), 12:00etan (% 7,7) eta 

20:00etan (% 6,8).  

 

Asteko eguna 

 

Bikotekideak edo bikotekide ohiak 

eragindako biktimizazioen erdiak baino 

gehiago (% 51,4) ostiraletik igandera bitartean 

erregistratzen dira, eta igandea izaten da 

erregistro gehieneko eguna: % 20 (445 

biktimizazio). Asteko gainerako lanegunetan, 

nahiko antzekoa izaten da ehunekoa egunero.   

  

Familia barruko indarkeriari dagokionez, ez da 

gorabehera askorik izan asteko lehenbiziko 

egunetan. Aurten, astelehenetan erregistratu 

dira gehien (% 16,8). Astearteetan, 

asteazkenetan eta igandeetan ere altua izan 

da maiztasuna aurten (% 16). Ostiraletik 

igandera bitartean izaten diren kasuak batuta, 

kasuen ehunekoak % 40 egiten du.   

 

Sexu-indarkeriari lotutako biktimizazioak 

modu asimetrikoagoan erregistratzen dira 
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astearen joanean. Asteburu inguruan izan da 

gorakada: larunbata (% 16,2) eta igandea 

(% 29,4) bitartean erregistratu dira kasuen 

% 45,5, eta berriro ere igandean erregistratu 

dira gehien. Ostiraleko datua gehituta, hiru 

egun horietan erregistratu dira hamar 

biktimizaziotik sei (% 59).  

 

Hilabetea 

 

Biktimizazioak hilabetearen arabera nola 

erregistratzen diren erreparatuz gero, ikusten 

da bikotekideek edo bikotekide ohiek 

eragindako indarkeria urte osoan zehar 

gertatzen dela. Urteko hamabi hilabeteetan 

proportzionaltasunez erregistratu dira 

gertakariak; hau da, hilabete bakoitzak urteko 

biktimizazioen % 7 eta % 9 artean biltzen ditu. 

Aurten, abenduan erregistratu da kopururik 

handiena: 207 biktimizazio (guztizkoaren 

% 9,3); hau da, horrek esan nahi du abenduan 

zehar egunero zazpi kasu erregistratu direla.  

 

Familia barruko  indarkeriari  dagokionez  ere,  

hilabetez hilabete kopuru antzekoa 

erregistratu da; Ertzaintzak jakindako 

gertakarien % 7 eta % 9 artean biltzen ditu 

hilabete bakoitzak. Salbuespenak abendua 

(kopuruak % 10 egiten baitu gora) eta apirila 

dira (ehunekoak % 6 egiten baitu).  

  

Hiru indarkeria-motetatik sexu-askatasunaren 

aurkako delituak dira erregistro-kopuruan 

irregularrenak. 2019an, azaroan erregistratu 

dira gehien (30 biktimizazio, % 13), eta, gero, 

irailean (28 kasu, % 12). Aurten, sexu-

indarkeriagatiko biktimizazioen % 64 urtearen 

bigarren erdian erregistratu dira.  

 

Emakumeen aurkako indarkeria oro har 

kontuan hartuta, 2019an abendua izan da 

biktimizazio gehien izan dituen hilabetea; izan 

ere, hilabete hori izan da bikotekideak edo 

bikotekide ohiak eragindako gertakari nahiz 

familia barruko gertakari gehien eta sexu-

indarkeriagatiko gertakari gehienetako bat 

izan duen hilabetea.  

 
 

Babes-neurriak*  
* 2019ko abenduaren 31ko datuak 

 

EI/GI espedienteak 
 

2019ko abenduaren 31n, Bizkaian, 

indarkeriaren biktima diren 2.435 emakume 

daude Ertzaintzaren etxeko indarkeriagatiko 

edo genero-indarkeriagatiko (EI/GI) 

espedienteetan. 2018an baino % 3,2 gehiago 

data berean (83 espediente gehiago).  
 

 

 

 

Arrisku-mailak  

 

Etxeko indarkeriagatiko edo genero-

indarkeriagatiko espediente horien % 69,2 

oinarrizko arrisku-mailan kokatu dira, laurden 

bat arrisku ertainean, % 4,4 arrisku handian 

eta % 1 aparteko arriskuan.  
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Arrisku-mailaren arabera ezartzen dira 

poliziaren babes-neurriak. Horiei buruzko 

datu hauek daude aipatutako datan: 64 

emakumek zaintza iraunkorra dute (eskolta);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 erasotzailek eta biktimak, non dauden 

jakiteko pultsera; eta 254k, Bortxa 

mugikorrerako aplikazioa dute. 
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III. JUSTIZIA ARLOA 
 

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

 

 

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren 

datuen arabera, 310 auzi zibil sartu dira 

2019an Bizkaiko barruti judizialetan, zuzenean 

zein beste organo batzuek bideratuta. 2014. 

urteaz geroztik datuek adierazitako joerari 

jarraituz, erregistratutako auzi zibilen 

kopuruak behera egin du 2019an, hain zuzen, 

% 3,4 aurreko urtearekiko. Beraz, 2006ko 

zifraren ondoren (urte hartan 254 auzi zibil 

sartu ziren), 2019an aztertutako epe osoko 

zenbakirik txikiena erregistratu da. 

 

Aurten ere, barruti judizialetan arlo zibileko 

askoz ere auzi gutxiago sartu dira —zuzenean 

zein beste organo batzuek bideratuta— zigor-

arloko kasuak baino (arlo zibileko 310 kasu 

eta zigor-arloko 4.591 kasu). Iazko datuekin 

alderatuta, zigor-arloko auzien kopuruak % 8,3 

egin du gora, eta hori da aztertutako 

epealdiko baliorik handiena.  

 

2019. urtearen joanean, 3.245 salaketa 

aurkeztu dira Bizkaiko epaitegietan, eta horrek 

esan nahi du egunean bederatzi salaketa 

inguru jarri direla. Salaketa gehienak (% 67,2) 

biktimak berak eginikoak izan dira, gehienetan 

polizia-atestatu bidez (% 62,8).  

 

491 babes-agindu abiarazi dira guztira, azken 

bederatzi urte hauetako kopururik handiena. 

Aurreko urtearekin alderatuta, abiarazitako 

aginduen kopuruak %57,9 egin du gora. 2016. 

eta 2017. urteetan babes-agindu gehiago 

ukatu ziren onartu baino. 2018an, berriz, 

proportzioak atzera aldatu ziren, eta 2019an 

handitu egin da onartutako eta ukatutako 

aginduen arteko aldea: aginduen % 65,8 

onartu ziren eta % 34,2 ukatu ziren. 

 

Babes-aginduak nazionalitatearen arabera 

aztertuta, aurreko urteetakoen oso antzekoak 

dira datuak. Emakume biktima espainiarren 

ehunekoak % 61,1 egin du, eta atzerriko 

emakumeenak, berriz, % 38,9. Hau da, 

2018koen aldean, zenbakiek adierazten dute 

dezente egin dutela gora kopuruek, bai 

nazionalitate espainiarra duten biktimei 

dagokienez, bai atzerriko nazionalitatea duten 

biktimei dagokienez. Hala ere, atzerriko 

nazionalitatea duten emakumeen kasuen 

kopuruak gora egin duenez, aztertutako 

epealdiko kopururik handiena erregistratu da 

2019an. 

 

Salatutako gizonezkoei buruzko datu 

erlatiboak nazionalitatearen arabera 

aztertuta, ez dira aurreko urtekoaren oso 

bestelakoak, ehunekoak oso antzekoak baitira: 

salatutako gizonezkoen % 57k Espainiako 

nazionalitatea du, gizonezkoen % 43k 

atzerriko nazionalitatea. Nolanahi ere, 

nabarmentzeko modukoa da atzerriko 
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nazionalitatea duten salatu-kopuruaren 

gorakadak: 2018an 117 salatu ziren, eta 

2019an, berriz, 211; hori da 2005-2009 

epealdian erregistratutako kopururik 

handiena. 

 

Biktimaren eta salatuaren arteko 

harremanari dagokionez, 2019an, indarkeria 

ezkontide ohiari edo bikotekide ohiari 

egotzitako kasuen ehunekoak % 54,2 egin du, 

eta unean uneko ezkontideari edo 

bikotekideari egotzitakoen ehunekoak % 45,8. 

2019. urtean 606 gizon epaitu dituzte, eta 

haietatik % 63,4 Espainiako nazionalitatekoak 

dira, eta % 36,6, berriz, atzerriko 

nazionalitatekoak. Prozeduraren ebazpenari 

buruzko datuei dagokienez, epaien % 95,1 

kondenatzailea izan da 2019an. Hala ere, 

prozedura amaitzeko moduaren inguruko 

datuek adierazten dute prozeduren % 20,4 

soilik amaitzen dela epaia kondenatzailea 

izanik. 

 

 

 

 

 

EAEko  Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Koordinazio Zentroa 
(EEIKZ):  

Datuen Iturria: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

EAEko emakumeen aurkako indarkeriaren 

arloko koordinazio-zentroak Euskal Autonomia 

Erkidegoko babes-aginduen koordinazio-puntu 

gisa jarduten du. Urtearen joanean 

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. 

 

2019. urtean, Bizkaiko epaitegiek genero-

indarkeriaren alorrean emandako 902 epairen  

berri   izan    du   koordinazio-zentroak:  % 76,8  

 

 

 

 

 

 

kondenatzaileak eta % 23,2 absoluziozkoak.  

 

Koordinazio-zentroak emakumeen babes-

aginduen eskaerei buruzko 448 ebazpen 

judizial jaso zituen, eta horietatik % 56,5 

onartu egin dira eta % 43,5, ukatu. 

 

EAEko emakumeen aurkako indarkeriaren 

arloko koordinazio-zentroak babes-aginduez 

kanpoko kautelazko neurriei buruzko 99 

ebazpen ere jaso ditu; ebazpen horien % 91,9 

onetsi egin dira, eta gainerako % 8,1a, berriz, 

ukatu. 
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Deribazio judizialaren bidezko familia-elkarguneak (FE):  
Ama babesteko agindua duten familietako adingabeak 

Datuen Iturria: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2019an, Bilboko Familia Elkarguneko 

Zerbitzura ama babesteko agindua duten 

familietako 190 adingabe bideratu ziren 

(familia-elkarguneko zerbitzura bideratutako 

adingabe guztien % 38,2). Aurreko urteko 

datuekin alderatuta, kasu horien kopuruak % 5 

egin du gora, eta aztertutako epealdiko (2004-

2019) kopururik handienetako bat erregistratu 

da. 

 

Barakaldoko barruti judizialaren barruan, 

Barakaldoko Udalak eta Portugaleteko Udalak 

familia-elkarguneko zerbitzu bana dute.   Ama  

 

 

 

babesteko agindua duten familietako 

adingabeen kopurua ez da askorik aldatu, 

aurreko urtearekiko. Kopuruak oso antzekoak 

dira, bai Barakaldoko Udalak kudeatutako 

familia-elkarguneko zerbitzuan, bai 

Portugaleteko Udalak kudeatutakoan.  

 

Barakaldoko zerbitzuan artatutako adingabe 

guztien % 24,4 egiten dute ama babesteko 

agindua duten familietako adingabeek, eta 

% 27,1 egiten dute Portugaleteko zerbitzuan 

artatutakoei dagokienez. 

 

Biktimari Laguntzeko Zerbitzua 
Datuen Iturria: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

2019. urtean, zerbitzu horrek 1.664 laguni 

eman die arreta Bizkaian. Aurreko urteetako 

joerari eutsiz, nabarmentzekoa da Bizkaian 

artatutako pertsonen kopurua, EAEn guztira 

artatutako pertsonen kopuruarekin alderatuz 

gero; izan ere, 2019an, % 61,8 egin du 

Bizkaian artatutako pertsonen ehunekoak. 

 

Eskura ditugun datuen arabera, Bizkaian 

artatutako pertsona guztien % 79,3 

emakumea da. 

 

Biktima bertaratzera bultzatu duen 

arrazoiaren arabera sailkatzen dira 

espedienteak, eta, horren arabera, laguntzeko 

arrazoi nagusia genero-indarkeria da 

(espedienteen % 47,4 kasuistika horretan 

sailkatzen dira). Espedienteen % 27,7 familia 

barruko indarkeriarekin lotuta dago, % 7 sexu-

askatasunaren aurkako delituekin, eta 

gainerako % 17,9a “gainerako delituak” 

kategoriarekin. 
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Abokatu-laguntza: berariazko txanda  
etxeko indarkeriaren eta/edo sexu-erasoen esparruan 

Datuen Iturria: Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua 

 

 

2019an, Bizkaiko Abokatuen Elkargoko 

emakumezko 266 abokatu eta gizonezko 190 

abokatu egon dira altan 2019an, eta 2.389 

laguni eman diete zerbitzua, eta horietatik 

2.204 emakumeak izan dira (artatu dituzten 

pertsona guztien % 92,3).  

 

Emakume horietatik % 35,2 atzerriko 

nazionalitatekoak dira. Datuak nazionalitatea 

eta   adina   batera   kontuan   hartuta  aztertu  

 

 

ondoren, hauteman dugu emakume 

atzerritarrak gazteagoak direla espainiarrak 

baino: emakume atzerritarren % 58,9 da 35 

urtetik beherakoa, eta Espainiako 

nazionalitateko emakumeen % 44 da adin 

horretatik beherakoa. Laguntza eman dien 

emakume espainiarren % 15,3 da 46-55 adin-

tartekoa, eta adin-tarte horretako 

atzerritarrak, aldiz, askoz gutxiago dira: % 9. 

 

 

 

 

Auzitegiko medikuen arreta 
Datuen Iturria: Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea 

 

 

2019. urtean, genero-indarkeriarekin, familia 

barruko indarkeriarekin edota sexu-

erasoekin lotuta AMEEk egindako txosten 

judizialen kopuruak % 22,9 egin du behera 

aurreko ekitaldiaren aldean. 1.545 txosten 

judizial egin dira, 2018an baino 458 gutxiago. 

1.545 txosten judizial horiek Bizkaian egindako 

espediente guztien % 14,6 egiten dute. 

 

Jarduketa-motari    dagokionez,    emakumeen  

aurkako hiru indarkeria-mota horiei loturiko 

txosten gehienak genero-indarkeriari 

buruzkoak izan dira: 399 erasoen 

ondoriozkoak dira (% 25,8) eta 441 

psikiatrikoak (% 28,5). Etxeko indarkeriari 

dagokionez, 264 espediente eman ditu erasoei 

lotuta, eta 234, berriz, kontu psikiatrikoei 

lotuta (% 17,1 eta % 15,1, hurrenez hurren). 

Sexu-indarkeriarekin lotuta, berriz, 207 

espediente egin dira (% 13,4). 
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IV. OSASUN ARLOA 
Datuen Iturria: Osasun Saila, Eusko Jaurlaritza 

 

 

Bizkaiko larrialdietako arretan eta lehen 

mailako arretan hautemandako genero-

indarkeriako kasuekin osatzen dira osasun-

datuak, eta 14 urteko eta handik gorako 

emakumeei dagozkie.  

 

2019an, 371 genero-indarkeria kasu detektatu 

dituzte Bizkaiko larrialdi-zerbitzuek, eta 293 

kasu lehen mailako arreta-zerbitzuaren bidez. 

Aurreko urteko datuekin alderatuta, kasuen 

kopuruak gora egin du bai larrialdi-

zerbitzuetan, bai lehen mailako arretan, eta 

aztertutako epealdiko kopururik handienak 

erregistratu dira. 

 

Larrialdi-zerbitzuetan nahiz lehen mailako 

arreta-zerbitzuetan aldeak daude 

erregistratutako kasuen bolumenean: lehenei 

dagokienez, Bilbo-Basurtu ESI nabarmentzen 

da (% 59,8), eta bigarrenei dagokienez, 

Barrualde-Galdakao ESIk du kopururik 

handiena (% 51,2). 

 

Adinari erreparatuz gero, aldeak daude 

esparru batean eta bestean artatutako 

pertsonen profilean: ospitaleko larrialdietan 

hautemandako kasuetan, 40 urte baino 

gutxiagoko emakumeak izan dira gehienak 

(% 65). 50 urtetik gorakoen kopuruak % 13,5 

egin du, eta lehen mailako arretan, berriz, 

% 31,4. 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 denez, emakume 

nagusiagoen kasuak ere ikusi dira, hain zuzen, 

70 urtetik gorakoen hogeita hamar kasu. 

 

 

 

 

 


