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Etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen ondoriozko heriotzen 
aurrean jarduteko prozedurak 

Alde batetik, biktimen familiei eta biktima diren seme-alaba adingabeei —halakorik 
egonez gero— instituzioen gaitzespena eta laguntasuna erakusteko ezartzen dira 
prozedura hauek, eta, bestetik, instituzioen laguntza, esku-hartzeak eta instituzio 
arteko koordinazioa hobetzeko, emakume gehiagoren heriotzarik gertatu ez dadin. 
Egoera hauetan jarri behar dira martxan:

1) Etxeko tratu txarrak emanez, bikotekideak edo bikotekide ohiak emakume bat 
hiltzen duenean.

2) Sexu-erasoa eginez, emakume bat hiltzen dutenean.

1) Gizartean eragin handia izaten duten oso kasu larrietan biktimari 
instituzioen gaitzespena eta laguntza erakusteko prozedurak

Eman beharreko pauso nagusiak:

a) Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak emakume baten heriotzaren berri izaten 
duenean, heriotza hori etxeko tratu txarren edo sexu-erasoaren ondoriozkoa izan dela 
egiaztatzeko aztarna nahikoak daudela ikusten badu, berehala harremanetan jarriko da 
Jarraipen Batzordeko lehendakariarekin. Akordioan parte hartzen duen beste edozein 
instituziok ere jo dezake Jarraipen Batzordeko lehendakariarengana, prozedura hau 
martxan jartzea eskatzen duen heriotzaren baten berri baldin badauka. Horrelako 
kasuetan, lehendakaria Segurtasun Sailarekin jarriko da harremanetan, hark zehaztu 
dezan prozedurarekin jarraitu behar den ala ez.

b) Gertakariak egiaztatu eta gero, Jarraipen Batzordeko lehendakariak biktima 
erroldatuta dagoen udala jakinaren gainean jarriko du lehenbailehen, eta, behar izanez 
gero, gertakaria gertatu den herriko udala eta Batzordean parte hartzen duten 
gainontzeko instituzioak ere bai.

c) Biktima erroldatuta dagoen udalak osoko bilkurarako deia egingo du; gaitzespena 
adierazteko eta familiari laguntasuna erakusteko adierazpen instituzionala onartuko du, 
eta egin beharrekotzat jotzen dituen ekitaldietan (elkarretaratzeak, manifestazioak, eta 
abar) parte hartzeko deia egingo die herritarrei, ahal bada elkarte-mugimenduaren 
adostasunarekin eta betiere guztiaren berri biktimaren familiartekoei emanez. Eusko 
Jaurlaritzako, foru-aldundiko, Legelarien Euskal Kontseiluko eta dagokion sendagileen 
elkargoko ordezkari politiko bana, gutxienez, joango da ekitaldi horietara. Horrez gain, 
udalak biktimaren familiartekoen eskura jarriko ditu gizarte-baliabideak, eta, 
beharrezkotzat jotzen badu, herri-akzio gisa agertuko da.

d) Lehendakaritza, Emakundeko zuzendariaren bidez —eta, bestela, Bakegintza eta 
Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiko titularraren bidez—, biktimaren familiartekoekin 
harremanetan jarriko da, familiari laguntasuna eta elkartasuna adierazteko. 
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2) Biktimaren familiari, biktima diren seme-alaba adingabeei eta beste 
biktimei ematen zaien laguntzaren koordinazioa

Jarraipen Batzordeko lehendakariak bideratuko du inplikatuta dauden instituzioen 
arteko koordinazioa, biktimaren familiari eta haren inguruneari, biktima diren 
adingabeei eta —egonez gero— beste biktimei eman beharreko laguntza guztia 
emateko eta eskaini beharreko zerbitzuak eskaintzeko.

3) Esku-hartzeak eta/edo biktimei eskaintzen zaien arreta hobetzeko 
prozedura

a) Kasuan inplikazio zuzena duten erakundeez osatutako talde batek aztertuko du 
kasu zehatz bakoitza, eta Emakundek koordinatuko du prozesua. Aipatutako 
azterketan, kasuaren historia kronologikoa egingo da: edozein administraziok edo 
zerbitzu publikok emakumearen berri lehenengo aldiz izaten duenetik hasita emakume 
horrek izan duen ibilbide guztia bilduko da, edozein administrazio edo zerbitzu 
publikorekin izan dituen kontaktu guzti-guztiak barne. Ibilbidea, oso-osorik, dokumentu 
batean jasoko da eta hori erabiliko da hobetu beharreko alderdiak ezartzeko oinarritzat. 
Dokumentu hori, gero, Jarraipen Batzordeari bidaltzen zaion txostenari gehituko zaio.

b) Jarraipen Batzordeak egoki ikusten badu, txostena STTk berriz aztertu ahal izango 
du, hobetzeko proposatu diren alderdiak berraztertzeko. Azkenik, Jarraipen Batzordeak 
bide emango dio txostenari, bertan biltzen diren hobekuntzak gauzatzeko eskatuz 
inplikatuta dagoen administrazio edo zerbitzu publiko bakoitzari.
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