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GALDESORTA 

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN BIKTIMENTZAKO ARRETAREN 

IRISMENA (URTE AMAIERAN BETETZEKO)

Kasu berria: Uneko urtean irekitako kasua: emakumeen aurkako indarkeria jasaten 
duen erabiltzailea; emakumeen kontrako indarkeria ez den beste zerbaitegatik artatua 
izan bada emakumea kasu berritzat hartuko da indarkeria jasaten ari dela agertzen 
den momentuan.

Kasu berri horietan, informazio hau betetzen da1:

- 01- Erasotzailearekiko harremana
- 02- Biktimaren adina
- 03- Seme-alabak eta ardurapeko adingabeak
- 04- Mendeko pertsona helduak
- 05- Bizileku-udalerria eta erroldatzea
- 06- Nazionalitatea eta jaiotze-herrialdea

Batzen den informazioarekin galdesorta hau beteko da tresna informatikoan 
(Emakundek emango du).  

Datuak biltzerakoan, egitura hau baliatuko da:
 EAE, 
 lurralde historikoa 
 udalerria
 zerbitzuen arabera (laguntza psikologikoa, laguntza juridikoa, babes 

etxeak, etab.)
 erasotzailearekiko harremana

                                               
1 Arrazoi teknikoak direla eta, indarkeriaren biktima diren emakumeentzat soilik ez diren 
sistemetan bi aldagai hauek txertatuko dira datuak behar bezala iragaz ahal izateko

Biktimaren sexua 
Erasotzailearen sexua 
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A) GIZONEZKO BIKOTEKIDEAK EDO BIKOTEKIDE OHIAK TRATU TXARRAK 
EMAN DIZKIEN EMAKUMEEN KASU BERRIEI BURUZKO DATUAK

01-KASU BERRIAK, ERASOTZAILEAREKIKO HARREMANAREN ARABERA

Ezkontidea/ Izatezko bikotekidea/ Bikotekidea/ Ezkongai-harremana edo ezkontide 
ohia / Izatezko bikotekide ohia/ Bikotekide ohia /ezkongai ohia, kopurua: 
____________

Ezkontidea / Izatezko bikotekidea/ Bikotekidea/ Ezkongai-harremana, 
kopurua:________________
Bikotekide ohia / Izatezko bikotekide ohia / Bikotekide ohia / Ezkongai 
ohia, kopurua: ______________

02- KASU BERRIAK, BIKTIMAREN ADINAREN ARABERA

14 urtetik beherakoak, kopurua:____________________
14 urtetik 17 urtera artekoak, kopurua:_________________
18 urtetik 20 urtera artekoak, kopurua_________________
21 urtetik 30 urtera artekoak, kopurua______________
31 urtetik 40 urtera artekoak, kopurua_________________
41 urtetik 50 urtera artekoak, kopurua_________________
51 urtetik 64 urtera artekoak, kopurua :_______________
65 urtekoak edo gehiagokoak, kopurua:________________

03- KASU BERRIAK: SEME-ALABAK ETA ARDURAPEKO ADINGABEAK

Seme-alabak eta/edo adingabeak ardurapean dituzten emakumeen 
kopurua:____________ 

Adingabeen kopurua:______________

Mutiko adingabeen kopurua:____________
Neskatila adingabeen kopurua:____________

Emakumearekin batera bizi diren seme-alaba adinez nagusiak, 
kopurua:____________ 

Emakumearekin batera bizi diren seme adinez nagusiak, 
kopurua:____________
Emakumearekin batera bizi diren alaba adinez nagusiak, 
kopurua:____________
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04- KASU BERRIAK: ARDURAPEKO PERTSONA HELDUAK

Helduak ardurapean dituzten emakumeen kopurua:__________________

Mendekoen kopurua:__________
Emakumeen kopurua:__________
Gizonen kopurua:__________

Mendekoak diren helduekiko harreman-mota:
Aurreko ahaideen kopurua:___________
Ondorengo ahaideen kopurua:__________
Beste senitarteko batzuen kopurua:___________
Beste batzuk, kopurua:_________________

05- KASU BERRIAK, BIZILEKU-UDALERRIAREN/ERROLDATZEAREN ARABERA

Emakume kopurua bizitoki-udalerriko :_____________(Eustat)

Erroldatzea DUTEN emakumeen kopurua:_________________
Emakumeen kopurua, erroldatze-udalerriko:____________(Eustat)

Erroldatzerik GABEKO emakumeen kopurua:___________________

06- KASU BERRIAK, NAZIONALITATEAREN ETA JAIOTZE-HERRIALDEAREN 
ARABERA

Nazionalitate espainiarra duten emakumeen kopurua:________________
Atzerriko nazionalitatea duten emakumeen kopurua:_________________

Emakume atzerritarren kopurua, nazionalitateko:_______________(Eustat)
Aberrigabeko emakumeen kopurua:_________________
Emakume kopurua, jaiotze-herrialdeko:________________(Eustat)
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B) ERASOTZAILEA GIZONEZKOA DELA, FAMILIA BARRUKO 
INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU BERRIEI BURUZKO 
DATUAK 

01-KASU BERRIAK, ERASOTZAILEAREKIKO HARREMANAREN ARABERA

Senitarteko kopurua: Aurreko / ondorengo ahaideak edo beste senitarteko mota bat: 
Kopuru totala______________

Aurreko ahaideen kopurua ( Aita /Aitita): ______________
Ondorengo ahaideen kopurua (Semea/biloba): ______________
Beste senitarteko batzuk, kopurua ________

02- KASU BERRIAK, BIKTIMAREN ADINAREN ARABERA

14 urtetik beherakoak, kopurua:____________________
14 urtetik 17 urtera artekoak, kopurua:_________________
18 urtetik 20 urtera artekoak, kopurua:_________________
21 urtetik 30 urtera artekoak, kopurua:_________________
31 urtetik 40 urtera artekoak, kopurua:_________________
41 urtetik 50 urtera artekoak, kopurua: ______________
51 urtetik 64 urtera artekoak, kopurua:_________________
65 urtekoak edo gehiagokoak, kopurua:________________

03- KASU BERRIAK: SEME-ALABAK ETA ARDURAPEKO ADINGABEAK

Seme-alabak eta/edo adingabeak ardurapean dituzten emakumeen 
kopurua:____________ 

Adingabeen kopurua:______________

Mutiko adingabeen kopurua:____________
Neskatila adingabeen kopurua:____________

Emakumearekin batera bizi diren seme-alaba adinez nagusiak, 
kopurua:____________ 

Emakumearekin batera bizi diren seme adinez nagusiak, 
kopurua:____________
Emakumearekin batera bizi diren alaba adinez nagusiak, 
kopurua:____________
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04- KASU BERRIAK: ARDURAPEKO PERTSONA HELDUAK

Helduak ardurapean dituzten emakumeen kopurua:__________________

Mendekoen kopurua:
Emakumeen kopurua:__________
Gizonen kopurua:__________

Mendekoak diren helduekiko harreman-mota:
Aurreko ahaideen kopurua:___________
Ondorengo ahaideen kopurua:__________
Beste senitarteko batzuen kopurua:___________
Beste batzuk, kopurua:_________________

05- KASU BERRIAK, BIZILEKU-UDALERRIAREN/ERROLDATZEAREN ARABERA

Emakume kopurua bizitoki-udalerriko :_____________(Eustat)

Erroldatzea DUTEN emakumeen kopurua:_________________
Emakumeen kopurua, erroldatze-udalerriko:____________(Eustat)

Erroldatzerik GABEKO emakumeen kopurua:___________________

06- KASU BERRIAK, NAZIONALITATEAREN ETA JAIOTZE-HERRIALDEAREN 
ARABERA

Nazionalitate espainiarra duten emakumeen kopurua:________________
Atzerriko nazionalitatea duten emakumeen kopurua:_________________

Emakume atzerritarren kopurua, nazionalitateko:_______________(Eustat)
Aberrigabeko emakumeen kopurua:_________________
Emakume kopurua, jaiotze-herrialdeko:________________(Eustat)
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C) SEXU-INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN KASU 
BERRIEI BURUZKO DATUAK (bikotekide, bikotekide ohi edo familia 

eremutik kanpora)

01-KASU BERRIAK, ERASOTZAILEAREKIKO HARREMANAREN ARABERA
Pertsona ezagunak (familiartekoak ez direnak), kopurua:__________2

Pertsona ezezagunak, kopurua:________________3

Beste harreman mota bat. Kopurua_________

02- KASU BERRIAK, BIKTIMAREN ADINAREN ARABERA

14 urtetik beherakoak, kopurua:____________________
14 urtetik 17 urtera artekoak, kopurua:_________________
18 urtetik 20 urtera artekoak, kopurua:________________
21 urtetik 30 urtera artekoak, kopurua:________________
31 urtetik 40 urtera artekoak, kopurua:________________
41 urtetik 50 urtera artekoak, kopurua:________________
51 urtetik 64 urtera artekoak, kopurua :_______________
65 urtekoak edo gehiagokoak, kopurua:________________

05- KASU BERRIAK, BIZILEKU-UDALERRIAREN/ERROLDATZEAREN ARABERA

Emakume kopurua bizitoki-udalerriko :_____________(Eustat)

Erroldatzea DUTEN emakumeen kopurua:_________________
Emakumeen kopurua, erroldatze-udalerriko:____________(Eustat)

Erroldatzerik GABEKO emakumeen kopurua:___________________

06- KASU BERRIAK, NAZIONALITATEAREN ETA JAIOTZE-HERRIALDEAREN 
ARABERA

Nazionalitate espainiarra duten emakumeen kopurua:________________
Atzerriko nazionalitatea duten emakumeen kopurua:_________________

Emakume atzerritarren kopurua, nazionalitateko:_______________(Eustat)
Aberrigabeko emakumeen kopurua:_________________
Emakume kopurua, jaiotze-herrialdeko:________________(Eustat)

                                               
2 Gizonezko ezagunek edo ezezagunek eragindako indarkerian, indarkeria-sexualak, eta ez 
besterik, jasoko dira.
3 Gizonezko ezagunek edo ezezagunek eragindako indarkerian, indarkeria-sexualak, eta ez 
besterik, jasoko dira.




